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296 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (90 §).  

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-
tetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi 
päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään 
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on halli-
tuksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §) 

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

Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan 
koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekut-
sumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laa-
ditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuute-
tuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusväli-
neille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuil-
la. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kun-
nan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 12.11.2018 ja esityslista 14.11.2018 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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297 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

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

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

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Jukka Korhosen ja Katja Muotkan. 
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298 § 
Yleishallinnon talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021 
 
– Kunnanhallitus 5.11.2018, 287 § 

Kunnanhallitus vastaa yleishallinnon talousarvioehdotuksen valmistelusta. 
Yleishallinnon talousarviokohta sisältää mm. kunnanvaltuuston ja -
hallituksen, kunnallisverotuksen, hallinto-osaston, henkilöstöhallinnon, työ-
terveyshuollon, työpajatoiminnan, keskuskeittiön ja hanketoiminnan määrä-
rahat. Kohta sisältää myös jäsenmaksut ja kunnan osuuden alueellisen pe-
lastuslaitoksen menoihin. Vuoden 2019 alusta yleishallinnon tehtäväaluee-
seen esitetään uutena toimintona terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
kohdennettu määräraha. Määräraha siirretään yleishallintoon sosiaalitoi-
men vanhustyön päiväpalvelu kohdasta. Yleishallinto vastaa mm. keskite-
tyistä toiminnoista sekä Asunto Oy Kulleron ja Kiinteistö Oy Kotikonnun ta-
loudenhoidosta.  
 

  Talousarviovalmistelu sisältää seuraavat määrärahavaraukset  
(toimintakate): 
– kunnanvaltuusto 16 170 euroa 
– kunnanhallitus 170 792 euroa, tulot 2 200 euroa (168 592,–) 
– Lapin pelastuslaitos 287 590 euroa 
– EU-hankkeet 30 000 euroa 
– Kehittämishankkeet 37 500 euroa 
– Midnight Sun Hike-hanke 5 000 euroa 
– kunnallisverotus 52 008 euroa 
– Kyläpirtti-hanke menot ja tulot 17 315 euroa 
– Kyläpirtti Flat Rate menot ja tulot 1 824 euroa  
– edustus  8 500 euroa 
– hallituksen myöntämät avustukset 3 500 euroa 
– muu toiminta 52 976 euroa 
– Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 57 483 euroa 
– Virtu –palvelupiste 2 450 euroa 
– keskushallinto 342 777 euroa, tulot 8 700 euroa (334 077,–) 
– monistus-, toimisto- ja pankkipalvelut 25 400 euroa, tulot 3 000 euroa 
      (22 400,–) 
– atk-palvelut 85 000 euroa 
– laskuhotelli menot ja tulot 3 300 euroa 
– tiedotustoiminta 20 000 euroa 
– henkilöstöhallinto 36 838 euroa  
– työterveyshuolto 70 000 euroa, tulot 35 000 euroa (35 000,–) 
– työsuojelu 1 482 euroa  
– keskuskeittiö 703 200 euroa, tulot 713 450 euroa (-10 250,–) 
– kierrätyspaja 94 284 euroa, tulot 52 000 euroa (42 284,–) 
– fillaripaja 43 630 euroa, tulot 16 000 euroa (27 630,–) 
– mediapaja 800 euroa, tulot 400 euroa (400,–) 
– työpajan kehittäminen/ELY-raha 44 885 euroa, tulot 30 000 euroa (14 

885,–) 
– kuljetuspaja 42 215 euroa, tulot 39 500 euroa (2 715,–) 
– työpajan auto 1 600 euroa 
– ensilumi 60 000 euroa 
– Tunturi-Lapin Kehitys 20 000 euroa 
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Valmistelu sisältää määrärahavaraukset kunnanhallituksen alaisiin  
EU-hankkeisiin, joista kohdentamattomia varoja on 20 000 euroa, omana 
ja yhteistyötahojen kanssa tehtäviin kehittämishankkeisiin 37 500 euroa, 
Midnight Sun Hike -konseptiin 5 000 euroa, kunnan osuuteen Oloksen En-
silumen tuottamiseen 60 000 euroa sekä työpajatoimintaan 227 414 euroa 
(tulona 137 900,–) netto 89 514 euroa. 

 
Yleishallinnon menot ovat yhteensä 2 338 519 euroa ja tulot 922 689  
euroa, toimintakate on 1 415 830 euroa (+ 5,4 %). Vaaleihin on varattu  
14 550 euroa, tulot 12 000 (2 550,–). Tarkastuslautakunnan menot ovat  
9 820 euroa. 

 
Hallinto-osastoon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, taloussihteeri, 
3,5 toimistosihteeriä, elinkeinokoordinaattori, maaseutupäällikkö ja maata-
loussihteeri, ravitsemispäällikkö, keittäjä ja seitsemän ravitsemistyönteki-
jää, työpajan henkilöstö, hyvinvointikoordinaattori sekä määräaikainen hal-
lintosuunnittelija. 

 
Taloussuunnitelmaan liitetyn henkilöstösuunnitelman mukaan yleishallin-
non henkilöstömäärä on 
– vuonna 2018  25,5 
– vuonna 2019 26,5 
– vuonna 2020–2021  25,5 

 
Esitys yleishallinnon talousarvioksi toimitetaan esityslistan oheismateriaali-
na ja toiminnalliset tavoitteet kokoukseen. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon talousarvion ja toiminnalliset tavoit-
teet valmistelun ja taloussihteerin esittelyn mukaisena. 

 
 Muutettu 
 ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee yleishallinnon talousarvion ja toiminnallisten ta-
voitteiden valmistelun tiedoksi taloussihteerin esittelyn mukaisesti. Hallitus 
jatkaa käsittelyä ja tekee yleishallinnon talousarviosta ja toiminnallisista ta-
voitteista esityksen valtuustolle 19.11. kokouksessaan. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

 
— — 

  



Muonion kunta   Esityslista/  19/2018     422  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    19.11.2018 
 
 
– Kunnanhallitus 19.11.2018, 298 § 

Kunnanhallitus merkitsi 5.11. yleishallinnon talousarvion ja toiminnallisten 
tavoitteiden valmistelutilanteen tiedoksi. Tämän jälkeen kunnanjohtaja on 
tehnyt yleishallinnon talousarvioesitykseen seuraavat muutokset: 

– Lapin Pelastuslaitoksen maksuosuutta korjattu 29 214 euroa suu-
remmaksi (314 214 euroa) 

– Päiväpalvelussa hyvinvointikoordinaattorin palkka korjattu hallituk-
sen päätöksen mukaiseksi (lisätty 5 202 euroa) 

– Siirretty kohdasta EU-hankkeet 7 000 euroa kohtaan Midnight Sun 
Hike 

– Vähennetty keskuskeittiön elintarvikeostoja 10 000 eurolla 

Tarkistetun henkilöstösuunnitelman mukaan yleishallinnon henkilöstömää-
rä on 
– vuonna 2018  26,5 
– vuonna 2019 25,5 
– vuonna 2020–2021  25,5 

 
Tehtyjen muutoksien jälkeen yleishallinnon menot ovat yhteensä 2 362 
935 euroa ja tulot 922 689 euroa, toimintakate on 1 440 246 euroa (+ 
7,3 %).  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon talousarvion ja toiminnalliset tavoit-
teet valmistelun ja taloussihteerin esittelyn mukaisena. 

 
Päätös Taloussihteeri Merja Hietala kertoi yleishallinnon talousarvioon ja talous-

suunnitelmaan 5.11. hallituksen kokouksen jälkeen tehdyistä muutoksista. 
Hietala poistui päätöksenteon ajaksi. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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299 § 
Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020–2021 laadinta  
Dnro 130/17.8.2018 

– Kunnanhallitus 20.8.2018, 198 § 

— — 

– Kunnanhallitus 5.11.2018, 288 § 
 

Talousarvioesityksessä toimintakate on 17 285 742 euroa ja muutos  
kuluvan vuoden talousarvioon nähden on + 2,9 %. Toimintatuottojen osuus 
toimintakuluista on 15,7 %. Vuosikate on 753 969 euroa, laskua edellisen 
vuoteen on 35,3 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 107,7 %. Suunnitel-
man mukaisten poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 83 519 euroa. Lau-
takuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesitysten pohjalta on laadittu 
oheismateriaalina oleva talousarvioesitys vuodelle 2019 ja taloussuunni-
telmaesitys vuosille 2020–2021. 

Lautakuntien esitykset (suluissa muutos kuluvan vuoden talousarvioon) 

Kunnanhallitus 5.11.2018  
Menot 2 338 519 ja tulot 922 689, toimintakate 1 415 830 euroa  
(+ 5,4 %).  

Vaaleihin on varattu 14 550 euroa, tulot 12 000 (2 550,–).  

Tarkastuslautakunta 10.10.2018 79 § 
Menot 9 820 ja tulot 0, toimintakate 9 820 euroa (-0,4 %) 
 

Elinkeinolautakunta 9.10.2018 4 § 
Menot 270 955 ja tulot 54 831, toimintakate 216 124 euroa (+5,1 %). 
 
Elinkeinolautakunnan esityksessä tärkeimpinä painopistealueina ovat elin-
keino- ja kuntastrategian mukaiset toimenpiteet ja palvelutuotannon sekä 
viestinnän kehittäminen. Matkailun osalta ensi vuoteen suunnitellaan yh-
teistyössä esim. matkailuyhdistyksen kanssa aloitettavaa pr- ja markkinoin-
tityötä. Asiointiliikennettä kehitetään muiden hallintokuntien kanssa. 

Maaseutulautakunta 11.10.2018 4 § 
Menot 128 969 ja tulot 109 000, toimintakate 19 969 euroa (+0,4 %). 
 
Maaseutulautakunnan esityksessä henkilöstön keskinäisen työn osuuksia 
on muutettu, maaseutupäällikkö 0,7, maataloussihteeri 1,0 ja toimistosih-
teeri 0,5 htv. Tehtävien eriyttämistä koskeneiden EU-vaatimusten puitteis-
sa sekä hyödyntämällä Ylitornion YTA-yksikön yhteistyösopimusta turva-
taan jatkossa Tunturi-Lapin YTA-alueen toiminta. 
 
Sosiaalilautakunta 8.10.2018 72 § 
Menot 10 516 813 ja tulot 459 294, toimintakate 10 057 519 euroa 
(+2,9 %).  
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Sosiaalilautakunnan esityksessä huomioidaan rakenteilla olevan hyvin-
vointikeskuksen ja sote-uudistuksen tilanne.  
 
Pitemmällä aikavälillä kasvupaineet ovat edelleen ikäihmisten palveluissa. 
Hallintoon on palkattu toimistosihteeri saakka 31.12.2019 Kanta-palveluun 
siirtymisen vuoksi.  
 
Vanhustyön tehtäväalueella Marjapaikan osa-aikaista laitosapulaista esite-
tään kokoaikaiseksi ja lisäys kohdistetaan Ojusniityssä tehtäväksi. Lisäksi 
esitetään perustettavaksi kaksi lähihoitajan toimea tehostettuun palvelu-
asumiseen sekä kaksi kotipalveluun.   
 
Sivistyslautakunta 10.10.2018 108 § 
Menot 5 346 055 ja tulot 520 438, toimintakate 4 825 617 euroa  
(+10,9 %).  
 
Perusopetuksessa opetuksen laadun kehittäminen on opetustoimen tär-
kein tavoite. Oppilashuoltoon on varattu lisää määrärahaa erityisesti koulu-
kiusaamisen ehkäisemiseksi. Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään yh-
teistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. 
 
Kansalaisopiston vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tuntimää-
rät pyritään säilyttämään entisellään. Kansalaisopiston menoja lisäävät 
hankittu hallinnon ohjelmisto ja vuokrattu toimitila.  
 
Kirjastoon ja nuorisotoimeen esitetään uutta yhteistä vakanssia tasaamaan 
työn määrää. Kirjastossa henkilöstön määrä on riittämätön, asiakas- ja tie-
topalvelun, kokoelmatyön, varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyön sekä tiedot-
tamisen hoitamiseen on käytössä kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaajan lisäksi 
vain osa-aikainen (50 %) virkailija. Kirjaston muu henkilöstö työskentelee 
kirjastoautossa ja kustannuksiin osallistuvat Enontekiön ja Kautokeinon 
kunnat, joten tätä työvoimaa ei voi käyttää pääkirjastossa. Nuorisotoimes-
sa lisäyksen tavoitteena on merkittävien ylityömäärien poistaminen ja työ-
ajan jaksottuminen KVTES:in mukaiseksi sekä toiminnallisen työn riittävän 
tarjonnan turvaaminen ja laadun kehittämisen varmistaminen. 

 
Nuorille tarjotut kesätyöpaikat siirtyvät nuorisotoimen organisoitavaksi ensi 
vuodesta alkaen ja määrärahavaraus tähän siirretään tekniseltä toimelta. 
Nuorten kesäleiritoiminta siirtyy hankerahoitteisesta kunnan omaksi toi-
minnaksi. 

Tekninen lautakunta 9.10.2018 83 § 
Menot 2 396 146 ja tulot 1 163 601, toimintakate 1 232 545 euroa  
(+ 13,1 %). 
 
Teknisen toimen hallinnossa on uutena esityksenä ympäristösuojelupalve-
lujen osto Sodankylän kunnalta (35 000 euroa). Alueiden käytön tehtävä-
alueelle esitetään määrärahaa Äijäkosken ja veneidenlaskupaikkojen  
rakennelmien rakennus- ja kunnossapito toimiin. Kiinteistönhoidossa on 
varaus vanhan opettajien asuntolan purkutöihin (45 000 euroa). 
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Hallintokuntien esityksien jälkeen toimintakate on 17 792 145 euroa  
(+ 5,9 %).  
 
Lautakuntavaiheesta kunnanjohtajan esitykseen muutoksia on tehty yh-
teensä siten, että toimintakate on saatu 506 403 euroa pienemmäksi. Li-
säksi on tehty tarkistuskirjauksia eläkemenoperusteisiin maksuihin sekä 
muita teknisiä tarkistuksia.  
 
Elinkeinotoimen osalta on poistettu hankekoordinaattorin palkkavaraus.  
 
Sosiaalitoimessa on poistettu vanhustyö/kotipalvelun esitykset lisärekry-
toinneista lisäselvityksiä varten, siirretty vanhustyössä olleen päiväpalvelun 
määrärahat yleishallinnon alle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja 
pienennetty vanhusten palveluasumisen ostopalvelujen määrärahoja. 
Sivistystoimessa on vähennetty perusopetuksesta sijaisrahoja sekä koulu-
kuljetusmäärärahoja ja toisen asteen koulutuksen opetustoimen palkkava-
raukset on korjattu yhteensovitetuksi yhtenäiskoulun kanssa. 

Teknisen toimen osalta on pienennetty alueiden käytön määrärahaa ja 
poistettu opettajien asuntolan purkuvaraus. 

Muutosesityksen ja tarkistusten jälkeen toimielinten toimintakatteet ovat: 

- keskusvaalilautakunta 2 550 (- 68,9 %) 
- tarkastuslautakunta 9 820 (- 0,4 %) 
- kunnanhallitus 1 415 830 (+ 5,4 %) 
- maaseutulautakunta 19 969 (+ 0,4 %) 
- elinkeinolautakunta 162 140 (- 21,1 %) 
- sosiaalilautakunta 9 789 576 (+ 0,1 %) 
- sivistyslautakunta 4 716 602 (+ 8,4 %) 
- tekninen lautakunta 1 169 045 (+ 7,3 %). 

 
Muutosten jälkeen koko kunnan toimintakate on 17 285 742 euroa 
(+2,9 %)  

Yhteenveto kunnanjohtajan talousarvioesityksessä tehdyistä muutoksista 
toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen tie-
doksi, jatkaa käsittelyä 19.11. ja tekee talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksensä valtuustolle 3.12.2018. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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– Kunnanhallitus 19.11.2018, 299 § 
 

Kunnanhallitus käsitteli 5.11.2018 vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 
2020 – 2021 taloussuunnitelmaa käyttötalouden osalta. Kunnanhallituksen 
kokouksen jälkeen kunnanjohtaja on tehnyt seuraavat muutokset käyttöta-
louden talousarvioon: 

 
Yleishallinto 

– Lapin Pelastuslaitoksen maksuosuutta korjattu 29 214 euroa suu-
remmaksi (314 214 euroa) 

– Päiväpalvelussa hyvinvointikoordinaattorin palkka korjattu hallituk-
sen päätöksen mukaiseksi (lisätty 5 202 euroa) 

– Siirretty kohdasta EU-hankkeet 7 000 euroa kohtaan Midnight Sun 
Hike 

– Vähennetty keskuskeittiön elintarvikeostoja 10 000 eurolla 

Elinkeinotoimi 
– vähennetty projektimäärärahoja, joihin ei ole toimintasuunnitelmaa 

10 000 eurolla 
 

Vanhustyö/kotipalvelu 
– lisätty uusi sairaanhoitaja, lisäystä 39 711 euroa 

 
Sosiaalityö 

– vähennetty täydentävää toimeentulotukea 4000 eurolla 
 

Perusopetus 
– poistettu sairaalakoulutuksen määrärahavaraus 5 000 euroa 

 
Kiinteistönhoito 

– vähennetty ostopalveluina hankittavaa siivouspalvelua 12 850 eu-
roa (lukio, kirjasto, kunnanvirasto ja paloasema) 
 

Investointeja ei käsitelty hallituksen kokouksessa 5.11.2018. Kunnanjohta-
jan esitys vuoden 2019 nettoinvestoinneiksi on 2 547 000 euroa, 2020 
suunnitelmavuoden 1 390 000 euroa ja 2021 suunnitelmavuoden 3 075 
000 euroa. 
 
Kunnan merkittävin investointihanke vuonna 2019 on hyvinvointikeskuksen 
rakentaminen. Hanke aloitettiin kesällä 2018 ja sen arvioidaan valmistuvan 
vuoden 2019 lopussa. Hankkeen kustannusarvio on 4,6 milj. euroa ja se 
rahoitetaan Kuntarahoituksen leasing rahoituksella. Vuodelle 2019 on bud-
jetoitu uuden rivitalon suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen (1 600 000 
e) sekä mm. uuden vedenottamon rakentaminen (240 000 e), Marjapaikan 
peruskorjausinvestointeja (125 000 e) ja kaavoituskustannuksia (90 000 e). 

 
Henkilöstösuunnitelma 

 
Vuoden 2018 mukainen henkilöstömäärä on 165,64 (määräaikaisia ja si-
jaisia 5). Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 
168,07 ja vuonna 2020 165,95 henkilöä. Yleishallinnon henkilöstömäärä 
on ensi vuonna 25,5 (- 1), sosiaalitoimen 46,36 (+1,51), sivistystoimen 
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76,61 (+2,32) ja teknisen toimen 19,6 (-0,4). Suunnitelmakaudella henki-
lömäärä pysyy yleishallinnon osalta samana ja muiden osalta pienenee 
verrattuna vuoteen 2019. 

 
Talousarvio, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

 
Toimitetussa talousarvioehdotuksessa menot ovat 23 996 942 euroa, joka 
jakautuu seuraavasti: 
- käyttötalous 85 % 
- investoinnit 11 % 
- rahoitus 4 % ja  
- tuloslaskelma 65 000 euroa (alle yhden prosentin) 
Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 48 ja henkilöstömenojen 40 
prosenttia. 
 
Toimintakate on 17 318 019 euroa (+3,0 %) ja jakautuu hallintokunnittain  
- sosiaalitoimi 57 %, josta terveystoimen osuus 37 % 
- sivistystoimi 27 % 
- yleishallinto 8 % 
- tekninen toimi 7 % 
- elinkeinotoimi 1 % 
Vaalit, tarkastuslautakunta ja maaseutulautakunta jäävät alle prosentin. 
 
Tulot ovat 23 311 634 euroa. Verotuloiksi on arvioitu 9,0 milj. (+2,9 %) ja 
valtionosuuksiksi 9,1 milj. (-2,1 %). Kokonaistuloista verojen osuus on 39 ja 
valtionosuuksien 39 prosenttia. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu 50 000 
euroa. 
 
Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 65 000 ja suunnitelman 
mukaisiin poistoihin 700 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan vuosika-
te on 0,72 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 51 242. euroa. Kattamatonta 
alijäämää oli vuoden 2017 lopussa 36 000 euroa. 
 
Pitkäaikaista talousarviolainaa on budjetoitu nostettavaksi 1,5 milj. euroa ja 
vanhoja lainoja lyhennetään 0,9 milj. euroa. Rahoitusosan lainanotolla on 
ajateltu rahoitettavan vuoden 2019 investointihankkeet ja osin vanhojen 
lainojen lyhennykset. Vuoden 2019 lopussa arvioidaan kunnan lainakan-
nan olevan noin 7,9 milj. euroa eli noin 3 350 euroa/asukas. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen tie-
doksi ja tekee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuustolle 
3.12.2018. 

 
Päätös Taloussihteeri Merja Hietala kertoi talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 

5.11. hallituksen kokouksen jälkeen tehdyistä muutoksista ja vastasi hänel-
le esitettyihin kysymyksiin. Hallitus keskusteli tämän asian aikana muun 
muassa toiminnallisista tavoitteista. 

 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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300 §  
Talouden toteutuma 1.1.–30.9.2018 
 

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.–30.9. 
Toteutumisprosentin tulisi olla tammi-syyskuun osalta noin 75,0 % toimin-
takatteen tasaisen toteutumisen mukaan.  
 
Laskelmissa on tarkasteltu tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutumis-
ta sekä käyttötalouden ja investointien toteutumista sitovilla tasoilla. 
   
Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteutumisprosentti on 74,4 %. 
Talousarvioon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 74,4 % ja  
toimintatuotot 74,3 %. Toimintakuluja on toteutunut noin 760 000 euroa ja 
toimintatuottoja noin 261 000 euroa enemmän kuin samaan aikaan edelli-
senä vuonna. Menojen lisäystä on erityisesti palveluiden ostoissa noin 395 
000 euroa ja siellä ict-palveluissa (93 000 e), asiantuntija-palveluissa (71 
000 e), matkustus- ja kuljetuspalveluissa (40 000 e) sekä rakennusurakois-
sa (91 000 e), johon on kirjattu terveyskeskuksen purkukustannukset. 
 
Toinen merkittävä menojen lisäys on henkilöstömenoissa. Henkilöstömenot 
ovat kasvaneet noin 320 000 euroa edellisestä vuodesta. Kasvua on eniten 
elinkeinotoimessa, vanhustyö/kotipalvelussa, perusopetuksessa, toisen as-
teen koulutuksessa sekä kiinteistötoimessa. Talousarvioon verrattuna hen-
kilöstömenot ovat toteutuneet 76,4 %. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 5,6 
%, palveluiden ostot 5,8 %, aineet ja tarvikkeet 2,7 % ja muut toimintakulut 
8 %. 
 
Verotuloja on arvioitu vuonna 2018 kertyvän 8,75 milj. euroa. Syyskuun 
loppuun mennessä kunnalle on tilitetty tuloarviosta 79,6 %. Verotuloja on 
kertynyt noin 100 000 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vuoden lopullista verotulokertymää pienentää 2017 valmistuneen verovuo-
den liikaa tilitettyjen kunnallisverojen takaisinperintä marraskuun tilitykses-
tä, noin 700 000 euroa. Edellisenä vuonna verotuksen valmistuttua kunnal-
ta perittiin 540 000 euroa takaisin liikaa tilitettyjä veroja. Edellisestä vuo-
desta merkittävästi kasvanut lisäperintä johtui kuntaryhmän jako-osuuden 
tarkistamisesta, jota pienennettiin heikentyneen maksuunpantavan kunnal-
lisveron johdosta. 
 
Valtionosuuksista, joita talousarvioon on merkitty noin 9,29 milj. euroa, oli 
syyskuun loppuun mennessä kertynyt 74,6 % ja noin 100 000 euroa 
enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. OKM:n valtionosuus tarkentui ta-
lousarvion hyväksymisen jälkeen noin 48 000 euroa pienemmäksi. 
 
Vuosikate on syyskuun lopussa noin 1,363 milj. euroa ja edelliseen vuo-
teen verrattuna noin 280 000 euroa huonompi. Poistoja ei ole vielä kirjattu, 
mutta laskennallisten poistojen määrä syyskuun lopussa on noin 520 000 
euroa. Terveyskeskuksen purettavan osan jäännösarvoja joudutaan kir-
jaamaan pois taseesta yhteensä noin 700 000 euroa. Tasearvojen purka-
miset jaksotetaan hankeajalle, kolmelle vuodelle, joista ensimmäinen konk-
retisoituu tämän vuoden tilinpäätöksessä. 
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Investointeihin on 30.9. mennessä käytetty 387 081 euroa, joka on noin 
14,1 % vuoden 2018 hyväksytystä investointibudjetista. Talousarvio sisäl-
tää hyvinvointikeskuksen rakentamisen, jonka valtuusto päätti kesäkuun 
valtuustossa rakentaa leasing-rahoituksella. Investointibudjetin ja siitä joh-
tuva rahoituslaskelman muutos on käsitelty lokakuun valtuustossa. Syys-
kuun loppuun mennessä toteutumattomia hankkeita on mm. vesi- ja viemä-
rilaitoksen hankkeita (noin 260 000 e), asianhallintaohjelman hankinta 
(40 000 e), yhtenäiskoulun rakennusautomaatiopäivitys (40 000 e) ja kun-
nanviraston b-rakennuksen lisälämmöneristys ja ulkoverhouksen korjaus 
(60 000 e). 
 
Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole talousarviovuoden aikana nostettu, 
investointien matalan toteutumisasteen ja hyvinvointikeskuksen leasing-
rahoituksen valinnan johdosta. Syyskuun lopussa lyhytaikaista lainaa on 
2,5 milj. euroa, saman verran kuin sitä oli tilinpäätöksessä. Vanhoja pitkä-
aikaisia talousarviolainoja on lyhennetty lyhennyssuunnitelman mukaisesti 
0,782 milj. euroa. 
 
Pääasiassa terveyskeskuksen tasearvojen purkamisesta johtuen tilikauden 
tulos tulee olemaan heikompi kuin talousarviossa. 
 
Laskelmista toimitetaan kopio esityslistan oheismateriaalina. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2018 
tammi–syyskuun osalta. 

 
Päätös Taloussihteeri Merja Hietala selosti talousarvion toteutumista vuoden 2018 

tammi-syyskuun ajalta. Hietala poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 Minna Back-Tolonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. 
 
 Pidettiin 5 minuutin kokoustauko. 
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301 § 
Metsähallituksen ehdotus Olosvuoman, Kangoskosken ja  
Pikku-Särkijärven laavujen hoitamisesta 
Dnro 173/5.11.2018 

Metsähallitus on ilmoittanut 30.10.2018 saapuneella sähköpostilla, että se 
on poistamassa kunnan alueelta ylläpidosta Kangoskosken, Äijäkosken, 
Pikku-Särkijärven ja Olosvuoman laavut. 
 
Metsähallitus esittää, että kunta ottaisi hallintaansa em. kohteet. Hallinnan 
siirto voidaan tehdä sopimuksilla ja maanvuokrasopimukset tehdään erik-
seen Metsähallituksen Metsätalous Oy:n kanssa.  
 
Kunnanhallitus on päättänyt 20.8.2018 § 215, että kunta ottaa Äijäkosken 
alueen rakenteiden hallinnan ja ylläpidon itselleen Metsähallituksen aiem-
man esityksen mukaisena.  
 
Jaakko Muotkan 31.10.2018 sähköpostin mukaan Kangosjärven Erämie-
het ry on päättänyt kokouksessaan, että yhdistys ottaa Kangoskosken laa-
vun hallintaan ja ylläpidettäväksi, mikäli se luovutetaan kustannuksitta.  
Yhdistys voi huolehtia puuhuollosta ja pienestä kunnostuksesta, mutta sillä 
ei ole mahdollisuutta maksaa vuokrakustannuksia tai suurempia korjauk-
sia. 
 
Liikunnanohjaaja esittää, että Olosvuoman laavu otetaan kunnan hallin-
taan. Laavu sijaitsee Olosta kiertävän 12 km:n ulkoilureitin läheisyydessä 
ja keväisin laavun ohi tehdään oma latu. Laavun kunnostukseen ei tarvitse 
varata määrärahaa ensi vuoden talousarvioon.  

 
Pikku-Särkijärven laavusta on ollut ilmoitus Luoteis-Lapin kuntatiedottees-
sa 8.11.2018. Ilmoituksella haetaan yhdistystä tai yritystä, joka ottaisi koh-
teen ylläpidettäväkseen.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää ottaa hallintaansa Olosvuoman laavun ja tehdä sii-
tä maanvuokrasopimuksen.   
 
Kunnanhallitus päättää tehdä Kangoskosken laavusta maanvuokrasopi-
muksen, mikäli Kangosjärven Erä ry huolehtii laavun ylläpidosta ja kunta-
laisilla säilyy vapaa oikeus laavun käyttöön. Mahdollisista kunnostuksista 
päätetään tarvittaessa erikseen.   

  
Muutettu  

 ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää ottaa hallintaansa Olosvuoman laavun ja tehdä sii-
tä maanvuokrasopimuksen.   
 
Kunnanhallitus päättää tehdä Kangoskosken laavusta maanvuokrasopi-
muksen, mikäli Kangosjärven Erä ry huolehtii laavun ylläpidosta ja vapaa 
oikeus laavun käyttöön säilyy. Mahdollisista kunnostuksista päätetään tar-
vittaessa erikseen. 
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 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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302 § 
Eron myöntäminen Kolpeneen palvelukeskuksen  
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä 
Dnro 162/16.10.2018 
 

Tarja Vuorinen on 16.10. toimitetulla sähköpostilla anonut eroa Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä hen-
kilökohtaisten syiden vuoksi. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuus-
to myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Tarja Vuorisen 
eroilmoituksen ja myöntää hänelle eron Kolpeneen palvelukeskuksen  
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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303 § 
Eron myöntäminen elinkeinolautakunnan jäsenyydestä 
Dnro 175/11.11.2018 
 

Tarja Veisto on 11.11. toimitetulla sähköpostilla anonut eroa elinkeinolau-
takunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuus-
to myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Tarja Veiston eroil-
moituksen ja myöntää hänelle eron elinkeinolautakunnan jäsenyydestä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  19/2018     434  
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    19.11.2018 
 
 
304 § 
Varajäsenen valinta Kolpeneen palvelukeskuksen  
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
 

Tarja Vuorinen on toiminut varajäsenenä Kolpeneen palvelukeskuksen 
kuntayhtymän yhtymävaltuustossa. Myöntäessään eron Tarja Vuoriselle 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäse-
nen tehtävistä valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen yhtymäval-
tuustoon. 
 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetussa laissa ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetussa laissa säädettyjä palveluja. Lisäksi 
kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa lastensuojelun suurten kustannusten 
tasaus siten kuin siitä on erikseen säädetty. 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen jäsenet yhtymäval-
tuustoon kunnan asukasluvun perusteella, ja kullekin jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varajäsen. Muonion kunnan tulee alle 8 000 asukkaan 
kuntana valita kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

Kunnanvaltuusto valitsi jäsenet Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhty-
män yhtymävaltuustoon 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Soile Pöyhtäri Pirjo A. Rauhala 
Pirkko M. Rauhala Tarja Vuorinen 
 

 Lainsäädäntö 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat 
sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen  
jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteis-
toimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö 
ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei 
ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee varajäsenen Kolpeneen palve-
lukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikau-
deksi kunta- ja tasa-arvolain sekä kuntayhtymän perussopimuksen mukai-
sesti. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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305 § 
Jäsenen valinta elinkeinolautakuntaan 
 

Tarja Veisto on toiminut elinkeinolautakunnan jäsenenä. Myöntäessään 
eron Tarja Veistolle elinkeinolautakunnan jäsenen tehtävistä valtuuston tu-
lee valita hänen tilalleen jäsen elinkeinolautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi elinkeinolautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Manu Friman  Katja Muotka 
Mikael Heikkilä Pekka Veisto 
Jukka Korhonen Satu Mäkinen 
Heikki Pöyskö Kati Sirkka 
Pirkko M. Rauhala Timo Keimiöniemi 
Ritva Saarensalmi Sakari Silén 
Tarja Veisto  Pirjo Brännare 
 
Korhonen toimii puheenjohtajana ja Heikkilä varapuheenjohtajana. 

 
 Lainsäädäntö 
 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  

henkilö 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-

eella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-
tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-
myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
 

 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee elinkeinolautakuntaan jäsenen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön 
mukaisesti. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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306 § 
Välitystuotteiden kilpailuttaminen 
Dnro 124/15.8.2018 

– Kunnanhallitus 20.8.2018, 212 § 

Kotitalousopetus ja päivähoito ovat ostaneet välitystuotteet ja aamu- ja vä-
lipalatuotteet paikallisista vähittäiskaupoista. Haasteena päivähoidolle on 
ollut koulujen loma-aika, jolloin vähittäiskauppa ei ole toteuttanut kuljetus-
ta. Kotipalvelun asiakkaille kotihoito on käynyt tarpeen mukaan kaupassa. 

Damico Oy on laatinut kauppapalveluista tarjouspyynnön, jossa on huomi-
oitu paitsi päivähoidon ja kotitalousopetuksen, myös sote-kohteiden ja ko-
tipalvelun tarpeet. Tarkoituksena on, että vähittäiskauppa toimittaa jatkos-
sa ympäri vuoden terveyskeskukseen, Ojusniittyyn, Marjapaikkaan ja päi-
vähoidon kohteisiin välitystuotteet keräily- ja logistiikkamaksua vastaan. 
Tuotehinnat ovat vähittäiskaupan normaalihinnoittelun mukaiset. Kotihoi-
don työpanosta vapautetaan hoitotyöhön ikäihmisten kauppakassipalvelul-
la. Kysymyksessä on yhden vuoden kestoinen pilottikokeilu. 

Uuteen keskuskeittiöön ei ole varattu kylmätiloja tällaista elintarvikevälitys-
toimintaa varten. Kilpailutus toteutetaan siten, että palvelu voidaan käyn-
nistää syksyn 2018 aikana. Hankinnan arvioitu kustannus on alle 60 000 
euroa vuodessa ilman ikäihmisten kauppapalvelua. Ikäihmisten kauppa-
palvelun osuutta on mahdotonta ennustaa. Tarkoituksena on, että palvelu-
tuottaja laskuttaa suoraan kutakin asiakasta, kunta ei toimi laskutuksessa 
välikätenä. 

Alustava tarjouspyyntö kauppapalveluista toimitetaan esityslistan oheisma-
teriaalina. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus kilpailuttaa välitystuotteiden kauppapalvelut Damico Oy:n 
laatiman tarjouspyynnön mukaisesti.  

 Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa hallinto-osaston tekemään tarvittaessa 
pieniä tarkennuksia tarjouspyyntöön. 

Päätös Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn 
ajaksi. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanhallitus 19.11.2018, 306 § 
 

Kunnanhallitus päätti 20.8. kilpailuttaa välitystuotteiden kauppapalvelut 
Damico Oy:n laatiman tarjouspyynnön mukaisesti. Täytäntöönpanovai-
heessa havaittiin, että toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vaatii jo käytös-
sä olleen toimintamallin käyttöä. Tästä syystä kilpailutusta ei ole vielä to-
teutettu. 
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Keskuskeittiö on aloittanut toimintansa ammattiopisto Lappian tiloissa. Ny-
kyisiä hankintakanavia hyödyntämällä on saatu toiminta alkamaan ja ta-
voitteena on pilotoida niitä hyödyntämällä välitystuotteiden kauppapalve-
luiden toteuttaminen ja suunnitella käytettävä toimintamalli. Tämän jälkeen 
kilpailuttamisen toteuttaminen on järkevintä. Välitystuotteiden kauppapal-
velut kilpailutetaan vuoden 2019 aikana. 

  
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että välitystuotteiden kauppapalvelujen kilpailutta-
mista ei toteuteta tässä vaiheessa. Toiminta pilotoidaan aiempia hankinta-
kanavia hyödyntämällä, minkä pohjalta luodaan käytettävä toimintamalli. 
Kilpailutus toteutetaan vuoden 2019 aikana. 

 
 Muutettu 
 ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että välitystuotteiden kauppapalvelujen kilpailutta-
mista ei toteuteta tässä vaiheessa. Toiminta pilotoidaan aiempia hankinta-
kanavia hyödyntämällä, minkä pohjalta luodaan käytettävä toimintamalli. 
Kilpailutus toteutetaan tarvittaessa vuoden 2019 aikana. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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307 § 
Ministeri- ja ministeriötapaaminen Helsingissä 21.–22.11.2018 
Dnro 176/13.11.2018 
 

Syksyn aikana Tornion, Pellon, Kolarin ja Muonion kuntaedustajat ovat so-
pineet neuvottelumatkasta Helsinkiin koskien vaelluskalatilannetta. Maa-
seutupäällikkö on 13.11. toimittanut kunnanhallituksen hyväksyttäväksi esi-
tyksen lähetystömatkasta Helsinkiin ministeri- ja ministeriötapaamisiin 21.–
22.11.2018. 
 
Matkan aikana tavataan maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä mi-
nisteriön edustajia. Matkan ajaksi on järjestetty myös neuvottelu valtiova-
rainministeri Petteri Orpon ja MMM:n virkamiesten kanssa. Vaelluskalata-
louden lisäksi on tarkoitus tuoda esille riistavahinkolain uudistamiseen, 
korvausjärjestelmiin sekä metsästysaluesäännöksiin liittyviä asioita. 22.11. 
tavataan lisäksi Lapin vaalipiirin kansanedustajat. 
 
Maaseutupäällikkö esittää, että kunnan edustajina matkalle osallistuisivat 
Juha Niemelä ja Markku Rauhala, joiden matkustuskulut korvattaisiin kun-
nanhallituksen talousarviosta. Osaan tapaamisista osallistuu myös maa-
seutupäällikkö asiantuntijana ja edunvalvontamatkan valmistelijana. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy neuvottelumatkan maaseutupäällikön tekemän 
esityksen mukaisesti. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jukka Korhonen  Katja Muotka  
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308 § 

Vammaisneuvoston jäsenten nimeäminen 

Kunnanhallitus asetti 6.11.2017 § 287 vammaisneuvoston, johon valittiin 
jäsenet seuraavasti: 
 
jäsen   varajäsen 
Yrjö Perkkiö  Leena Holck   
Kristiina Suninen Anja Alatalo   
Heidi Särkijärvi  Virva Särkijärvi   
Veikko Kalliainen Soili Mattila   
Mervi Niemelä Karoliina Kajanki  
Pirjo Rauhala Elina Kuivalainen 
Pirkko Rauhala Riikka Korhola   
Aulikki Pöyhtäri Reetta Riipiranta  
Heikki Pöyskö Petteri Hirsikangas  

  
Puheenjohtajana toimii Aulikki Pöyhtäri ja sihteerinä Pirkko Rauhala.  
Varapuheenjohtajana toimii Yrjö Perkkiö (vammaisneuvosto 15.10.2018 § 
4). 
 
Vammaisneuvosto on 15.10.2018 käsitellyt vammaisneuvoston kokoonpa-
noa. Elina Kuivalaisen ja Riikka Korholan tilalle tulee nimetä uudet varajä-
senet. Vammaisneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle, että Pirjo Rau-
halan varajäseneksi nimetään Soila-Marjut Rauhala ja sosiaalityöntekijä 
Riikka Korholan tilalle sosiaalityöntekijä Helena Salo. 
 
Sosiaalityöntekijä on irtisanoutunut ja virka on tällä hetkellä avoinna. 

 
 Lainsäädäntö 
 

Kuntalain 28§:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava 
vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhtei-
nen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee 
olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huoleh-
dittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 
 
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi-
mialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joil-
la on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osalli-
suuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 
 

 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneu-
vosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimin-
taedellytyksistä päättää hallitus. Toimielimet voivat olla myös useamman 
kunnan yhteisiä, ja myös yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto on mah-
dollinen. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus nimeää vammaisneuvostoon Pirjo Rauhalan varajäseneksi Soila-
Marjut Rauhalan ja Pirkko Rauhalan (kehitysvammaohjaaja) varajäseneksi 
virkanimikkeellä sosiaalityöntekijän. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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309 § 
Vammaisneuvoston toimintasääntö 
Dnro 160/15.10.2018 
 

 Asettaessaan vammaisneuvosto 6.11.2017 § 287 kunnanhallitus totesi 
vammaisneuvoston toimintaohjeet vanhentuneiksi ja antoi vammaisneu-
vostolle tehtäväksi niiden ajanmukaistamisen. 

Vammaisneuvosto on 15.10.2018 § 7 käsitellyt vammaisneuvoston toimin-
taohjeita. Tehtävät on päätetty säilyttää ennallaan, mutta muutamia sana-
muotoja on korjattu nykyaikaisemmiksi. Vammaisneuvosto on esittänyt hal-
litukselle toimintaohjeen hyväksymistä. Toimintaohje on muutettu hallinto-
osastolla nimeltään toimintasäännöksi. 

Toimintasäännössä todetaan, että vammaisneuvosto on kunnan ja sen 
alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vam-
maisjärjestöjen yhteistoimintaelin. Vammaisneuvoston tehtävänä on: 

– edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestö-
jen yhteistoimintaa kunnassa 

– seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kunnan alueel-
la 

– seurata kunnan yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon pää-
töksentekoa vammaisten kannalta 

– edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vai-
kuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon 

– edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteis-
kunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, so-
siaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan 

– seurata vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimi-
en ja muiden etuuksien kehittymistä kunnan alueella 

– tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri viran-
omaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa 

– huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta 
– valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja 

antaa toimintakertomus 
– hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhalli-

tuksen määräämät tehtävät. 
 

Lisäksi toimintasäännössä määritellään vammaisneuvoston kokoonpano, 
sihteerin tehtävät sekä kokouskäytännöt. 

Toimintasääntö toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 Lainsäädäntö 
 

Kuntalain 28§:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava 
vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhtei-
nen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee 
olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huoleh-
dittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 
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Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi-
mialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joil-
la on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osalli-
suuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

 
Kunnan säännöt 

 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneu-
vosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimin-
taedellytyksistä päättää hallitus. Toimielimet voivat olla myös useamman 
kunnan yhteisiä, ja myös yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto on mah-
dollinen. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus vahvistaa vammaisneuvoston toimintasäännön. Toiminta-
sääntö tulee voimaan 1.1.2019. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 Vammaisneuvoston toimintasääntö liitteenä nro 36. 
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310 § 
Muut asiat 
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus 
Dnro 185/8.11.2018 
 

Leader Tunturi-Lappi on Leader-ryhmä, joka toimii Tunturi-Lapin kuntien: 
Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, alueella. Leader tukee, rahoittaa, neuvoo 
ja kehittää aluetta yhdessä kuntien, yhdistysten, yrittäjien ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Leader Tunturi-Lappi ry:n tarkoituksena on Tunturi-
Lapin elävänä säilyttäminen, alueen ihmisten elämisen edellytysten edis-
täminen, yhteishengen lisääminen, verkostoituminen ja edunvalvonta sekä 
jäsenten keskinäinen yhteydenpito. 
 
Leader Tunturi-Lappi ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa 
hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja yksitoista 
(11) varsinaista jäsentä sekä kaikille henkilökohtaiset varajäsenet. Jokai-
sesta kunnasta valitaan, mikäli mahdollista, kolme jäsentä, joista yksi 
edustaa kuntaa, yksi yhdistyksiä ja yksi aktiivikuntalaisia. Hallituksen jäse-
net valitaan syyskokouksessa ja jäsenyys on kolme vuotta. Hallituksen jä-
sen voidaan valita kerran uudestaan, jolloin jäsenyys voi kestää yhtäjak-
soisesti enintään kuusi vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuoroisia 1/3 
kerrallaan. 
 
Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi, ja hänet voidaan valita uudestaan 
enintään kaksi kertaa. Puheenjohtajan toimikausi voi enintään kestää yhtä-
jaksoisesti kolme vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohta-
jan. 
 
Leader Tunturi-Lappi ry:n syyskokouksen kokouskutsu on saapunut kun-
taan 8.11. Kokouskutsussa ilmoitetaan, että Muonion osalta paikallisen jul-
kisen hallinnon edustajista Sakari Silén on erovuorossa, eikä häntä voida 
sääntöjen mukaan valita uudelleen kyseisessä kokouksessa. Paikallisen 
julkisen hallinnon varaedustajana toiminut Juha Niemelä on myös erovuo-
rossa, mutta hänet voidaan valita uudelleen. Muonion osalta myös maa-
seudun asukkaiden varaedustaja on erovuorossa. Syyskokous järjestetään 
22.11. 
 
Nykyisessä hallituksessa on Muoniosta edustus seuraavasti: 
– paikallisen julkisen hallinnon edustajana Sakari Silén,  

varalla Juha Niemelä 
– yhteisöjen edustajana Minna Hyöky, varalla Ulla Kangosjärvi 
– maaseudun asukkaiden edustajana Ulla Sieppi,  

varalla Marjaana Sieppi. 
 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Hallitus ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Kunnanhallitus tekee esityksen Leader Tunturi-Lappi ry:n syyskokoukselle 
paikallisen julkisen hallinnon edustajasta ja varaedustajasta seuraavaksi 
kolmivuotiskaudeksi Muonion kunnan osalta. 
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Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Hallitus päätti yksimielisesti esittää Leader Tunturi-Lappi ry:n syyskokouk-
selle Muonion osalta paikallisen julkisen hallinnon edustajaksi Manu Fri-
mania ja varaedustajaksi Juha Niemelää. 

  
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jukka Korhonen  Katja Muotka 
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311 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa: 

– Kunnan henkilöstölle on toteutettu työhyvinvointikysely, jonka tuloksia 
esitellään hallitukselle 3.12. 

– Kuntaan laaditaan kiinteistöstrategia, jossa selvitetään mm. kiinteistö-
jen korjaustarpeet. 

– Poikkeamislupien valmistelun ostopalvelua selvitetään. 
– Matkustusohjeistus ja henkilöstöohjeistus käsitellään hallituksessa jou-

lukuussa. 
– Kiinteistöosakeyhtiöiden Hilla ja Lakka hallinnoinnin ottaminen kunnan 

hoidettavaksi. 
– Kunnanjohtaja lomalla 21.–26.11. 
– Tornionlaakson neuvosto 27.–28.11. 

Päätös Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

312 § 
Muut asiat 

– Valtuuston iltakoulu talousarviosta järjestetään 4.12. 
– Hallitus keskusteli lisäksi mm. kiinteistöhuollon toiminnasta, yhtiökoko-

uksista ja koulujen kameravalvonnasta. 

 

 

 

 

313 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 37. 


