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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 19.8.2019 klo 15.00–  
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Anneli Kuortti ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja 
 Sakari Silén  ”                ” 
 Katri Rantakokko hallintojohtaja, esittelijä 
 Matti Pinola  hallintosuunnittelija, pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa 
  
Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 
 
Asiat 1–17 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Anne-Mari Keimiöniemi  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 26.8.2019, kunnantalo 
 
 
 
 
  
 
Pöytäkirja on ollut  
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 27.8.2019. 
 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista      

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

3 Ero luottamustoimista 

 

4 Jäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan 

 

5 Jäsenen valitseminen lukion johtokuntaan 

 

6 Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaminen 

 

7 Kunnan pankkitilien käyttöoikeudet ja luottokortti 

 

8 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ja kunnan välinen  

elinvoimapoliittinen kumppanuussopimus 

 

9 Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla –hanke 

 

10 Hanketyöntekijän rekrytointi 

 

11 Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 

 

12 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 

 

13 Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain muuttamisesta 

 

14 Toimikunnat ja työryhmät 

 

15 Teknisen toimen täyttölupahakemus 

 

16 Muut asiat 

 

17 Kokouksen päättäminen 
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Asia 1 
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 varapu-
heenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mah-
dollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään 
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 hallituksen ko-
kouksessa 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 verkkosi-
vuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan 
kunnan verkkosivuilla.  

Kokouskutsu on toimitettu 12.8.2019 ja esityslista 14.8.2019 sähköisesti. 

Pj.  
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Asia 2 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tar-
peelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja näh-
tävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkaste-
taan toimielimen päättämällä tavalla. 

Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen. Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa 
ja tarkastaa myös sähköisesti.  

Päätös  
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Asia 3 
Ero luottamustoimista 
Dnro 79/15.4.2019 
 

Katriina Sieppi on 15.4.2019 saapuneella hakemuksellaan anonut eroa si-
vistyslautakunnan jäsenyydestä ja lukion johtokunnan jäsenyydestä. Pe-
rusteluna Sieppi on 2.8.2019 esittänyt sen, että aika ei ansiotyön ja henki-
lökohtaisten syiden vuoksi riitä asioihin perehtymiseen. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 
 

 Ehdotus hallintojohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Katriina Siepin ero-
anomuksen tiedoksi ja myöntää hänelle eron sivistyslautakunnan jäsenyy-
destä ja lukion johtokunnan jäsenyydestä. 

 Päätös  
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Asia 4 
Jäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan 
 

Myöntäessään eron Katriina Siepille sivistyslautakunnan jäsenyydestä val-
tuuston tulee valita uusi jäsen sivistyslautakuntaan 
 
Valtuusto on valinnut sivistyslautakunnan aiemmin seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Petri Sinikumpu Raimo Alaoja  

  Mikael Heikkilä Tommi Taimi  
  Aki Jauhojärvi Hekla Muotka 

Emma Lehtonen Maria Roimaa 
Markku Rauhala Elina Korhonen 
Katriina Sieppi Kari Malila 
Johanna Jäntti Matti Myllykangas 
 
Sinikumpu 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 varapu-
heenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheenjoh-
tajien määrästä. 
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Ehdotus hallintojohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimi-
kaudekseen jäsenen sivistyslautakuntaan. 
 
Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 
 Päätös 
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Asia 5 
Jäsenen valitseminen lukion johtokuntaan 
 

Myöntäessään eron Katriina Siepille lukion johtokunnan jäsenyydestä val-
tuuston tulee valita uusi jäsen lukion johtokuntaan. 

Valtuusto valitsi lukion johtokunnan 15.6.2017 § 47 seuraavasti: 

jäsen  varajäsen 
Arto Huhtamäki Jari Rossi 
Sirkka Kalliainen Eliisa Soutukorva 
Jukka Korhonen Elina Korhonen 
Piia Niemelä  Pekka Veisto 
Marianne Ranta Petri Sinikumpu 
Voitto Rauhala Johanna Lapinoja 
Katriina Sieppi Jaana Korhonen 
 
Huhtamäki toimii puheenjohtajana ja Korhonen varapuheenjohtajana. 

 
Lainsäädäntö 
 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa 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. 
 

Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
kunta ei ole. Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu 
toimielin kuin valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä. 

Toimielimiin valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnallis-
ten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnalli-
sissa 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 varapu-
heenjohtajan. Ennen hallituksen valintaa valtuusto päättää varapuheenjoh-
tajien määrästä. 



Muonion kunta   Esityslista  11/2019     9 (21) 
Kunnanhallitus   
 
    14.8.2019 
 
 
 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimi-
kaudekseen jäsenen lukion johtokuntaan. 

Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 Päätös 
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Asia 6 
Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaminen 
Dnro 39/20.2.2019 
 

Kunnanvaltuusto valitsi 20.5.2019 § 31 kunnanjohtajan virkaan Laura En-
buska-Mäen 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa noudate-
taan kuuden kuukauden koeaikaa ja kokonaispalkka on 6 200 euroa kuu-
kaudessa. Enbuska-Mäki on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.9.2019 
alkaen ja toimittanut vaalin vahvistamisen edellytyksenä olevan hyväksyt-
tävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.  
 
Hallintosäännön 35 §:n mukaan hallitus vahvistaa kunnanjohtajan virka-
vaalin. 

 
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopi-
mus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuk-
sessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jol-
loin sopimuksen hyväksyy valtuusto. Hallintosäännön 3 §:n mukaan halli-
tuksen puheenjohtaja vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmiste-
lusta ja huolehtii hallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluproses-
siin tarkoituksenmukaisella tavalla. Johtajasopimus tuodaan käsiteltäväksi 
myöhemmin. 

 
Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus päättää 

 vahvistaa valtuuston 20.5.2019 § 31 tekemän kunnanjohtajan  
virkavaalin, 

 määrätä Laura Enbuska-Mäen virantoimituksen kunnanjohtajan tois-
taiseksi voimassa olevan viran vakinaisena hoitajana alkamaan 
1.9.2019, 

 määrätä, että virkasuhteen alussa sovelletaan kuuden kuukauden koe-
aikaa, ja 

 että viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 6 200 euroa kuukaudessa. 
 
 Päätös 
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Asia 7 
Kunnan pankkitilien käyttöoikeudet ja luottokortti 
 

Kunnalla on pankkitilit Pohjolan Osuuspankissa, Nordea Pankki Oyj:ssä ja 
Danske Bank Oyj:ssä. 
 
Pankkitilien käyttöoikeus on ollut kunnanjohtaja Lasse Peltosella 
(17.5.2017 § 118), taloussihteeri Merja Hietalalla (24.1.2011 § 21) ja  
hallintojohtaja Katri Rantakokolla (20.1.2015 § 19). Hallitus hyväksyi luotto-
kortin hankkimisen kunnanjohtaja Peltoselle (17.5.2017 § 118) ja se on 
lakkautettu hänen irtisanouduttuaan. 

 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta 
ja siihen liittyvänä mm. rahaliikenteen ja sisäisen valvonnan sekä muun 
taloudenhoidon järjestämisestä. Rahatoimen hoitamisen toimivalta on 
määritelty hallintosäännön 46 §:ssä. 

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Hallitus toteaa kunnanjohtaja Lasse Peltoselle myönnetyn kunnan pankkiti-
lien käyttöoikeuden lakanneen.  
 
Kunnanhallitus myöntää pankkitilien käyttöoikeuden 1.9.2019 alkaen Laura 
Enbuska-Mäelle, kun tämä aloittaa kunnanjohtajan viranhoidon. Tilinkäyt-
töoikeudet säilyvät myös hallintojohtaja Katri Rantakokolla ja taloussihteeri 
Merja Hietalalla aiempien päätösten mukaisesti. 
 
Hallitus hyväksyy luottokortin hakemisen kunnanjohtaja Laura Enbuska-
Mäelle kunnan Pohjolan Osuuspankin tilille ja määrittää luoton ylärajaksi 
7 000 euroa. 
 

Päätös  
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Asia 8 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ja kunnan  
välinen elinvoimapoliittinen kumppanuussopimus 
Dnro 95/13.5.2019 
 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on toimittanut luonnok-
sen kumppanuussopimuksen päivittämiseksi. Sivistyslautakunta käsitteli 
asiaa 25.6.2019 § 114 ja hyväksyi sopimustekstin omalta osaltaan. 
 
Elinvoimapoliittisella kumppanuussopimuksella täsmennetään, tiivistetään 
ja jäntevöitetään jäsenkunnan ja Lappian välistä yhteistyötä. Kumppanuus 
tuo lisäarvoa kummallekin osapuolelle ja parantaa niiden kilpailukykyä 
sekä elinvoimaisuutta. Sopimus koostuu keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja 
tavoitteellisesta yhteistyöstä, jonka osa-alueista on sovittu kumppanuuspal-
velujen toteuttamis- ja rahoitussuunnitelmassa. Sopimus voi lisäksi toimia 
uuden kuntalain yhtenä omistajaohjauksen välineenä. 
 
Osapuolet laativat elinvoimapoliittisen kumppanuussopimuksen yhdessä, 
jolloin sille asetetaan tavoitteita, sovitaan seurannasta ja määritellään sopi-
musvastuuhenkilöt. Kumppanit kartoittavat säännöllisesti sopimuksen si-
sällöt ja laativat sen pohjalta yhteistyössä toiminnan toteuttamis- ja rahoi-
tussuunnitelman. Tarpeen esiintyessä jäsenkunta sitoutuu selvittämään 
ensisijaisesti Lappian mahdollisuudet toteuttaa kumppanuuspalvelut. Vas-
taavasti Lappia sitoutuu ratkaisemaan jäsenkunnan osaamisen kehittämi-
sen tarpeen. 
 
Laadittu elinvoimapoliittinen kumppanuussopimus toimitetaan esityslistan 
oheismateriaalina. 

 
Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lap-
pian ja kunnan välille laaditun elinvoimapoliittisen kumppanuussopimuk-
sen. 

Päätös  
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Asia 9 
Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla –hanke 
Dnro 203/11.12.2018 
 

Muonion kunta on tehnyt 29.11.2018 aiesopimuksen osatoteuttajuudesta 
Lappian hallinnoimassa Matkailun verkostomainen oppiminen länsirajalla –
hankkeessa. Hankkeen hallinnoijana toimii Kemi-Torniolaakson koulutus-
kuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajina ovat Muonion kunta ja Pellon kunta 
yhteistyössä Pellon Kehitys Oy:n kanssa.  
 
Kunta hakee hankkeella ratkaisua osaajapulaan, joka on tällä hetkellä alu-
een elinkeinojen kehittymisen este. Työvoimahallinnon henkilökohtaisten 
palvelujen karatessa yhä kauemmas, tarvitaan resurssia työvoiman koh-
taamattomuusongelman ratkaisemiseksi sekä tehtävien soveltuviksi muo-
vaamiseksi. Hankkeeseen palkataan Muonioon yksi kokoaikainen hanke-
työntekijän 12 kuukauden määräajaksi. 

 
Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ELY-keskukselta ja hanke 
on käynnistynyt. Hankkeen kesto on 1.3.2019 – 28.2.2021 ja sen koko-
naisbudjetti on 296 072 euroa. ESR-rahoitus kattaa kustannuksista 80 % ja 
loput 20 % katetaan pää- ja osatoteuttajien omarahoitusosuuksilla, joista 
Muonion kunnan osuus on yhteensä 14 280 euroa. Omarahoitusosuus ja-
kautuu vuosille 2019 ja 2020.   

 
Kunnanhallituksen tulee päättää hankkeeseen osallistumisesta omarahoi-
tusosuudella, valita jäsen ja varajäsen hankkeen ohjausryhmään sekä 
käynnistää hanketyöntekijän rekrytointi. 

 
Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus  

 päättää, että kunta osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudellaan, 
jonka suuruus on 14 280 euroa vuosien 2019 ja 2020 aikana ja 

 nimeää hankkeen ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi työ- ja yksilö-
valmentaja Annika Muotkan ja varajäseneksi elinkeinokoordinaattori 
Kaisa Kylä-Kailan. 

 
Päätös 
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Asia 10 
Hanketyöntekijän rekrytointi 
Dnro 203/11.12.2018 

Muonion kunta on tehnyt 29.11.2018 aiesopimuksen osatoteuttajuudesta 
Lappian hallinnoimassa Matkailun verkostomainen oppiminen länsirajalla –
hankkeessa. Hankkeen hallinnoijana toimii Kemi-Torniolaakson koulutus-
kuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajina ovat Muonion kunta ja Pellon kunta 
yhteistyössä Pellon Kehitys Oy:n kanssa.  
 
Kunta hakee hankkeella ratkaisua osaajapulaan, joka on tällä hetkellä alu-
een elinkeinojen kehittymisen este. Työvoimahallinnon henkilökohtaisten 
palvelujen karatessa yhä kauemmas, tarvitaan resurssia työvoiman koh-
taamattomuusongelman ratkaisemiseksi sekä tehtävien soveltuviksi muo-
vaamiseksi. Hankkeeseen palkataan Muonioon yksi kokoaikainen hanke-
työntekijän 12 kuukauden määräajaksi. 
 
Laadittu hakuilmoitus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus käynnistää hanketyöntekijän rekrytoinnin vuoden voimassa 
olevaan työsuhteeseen siten, että työntekijä aloittaa tehtävässään 
1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan 
ja on 2 500 euroa kuukaudessa. 
 
Lisäksi hallitus valtuuttaa hallintojohtajan toteuttamaan kyseisen rekrytoin-
nin. 
 

Päätös 
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Asia 11 
Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 
Dnro 124/24.6.2019 

Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta 24.6. saapuneella kirjeellä 2.9. 
mennessä lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022 
ja talousarviosta vuodelle 2020. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n 
mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän 
toiminta- ja taloussuunnitelmaan jo sen valmisteluvaiheessa. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 22.5. antanut ohjeen toiminnan 
ja talouden suunnittelua varten vuosille 2020–2022 ja talousarvion 2020 
laatimista varten. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa terveydenhuolto-
laissa ja erikoissairaanhoitolaissa ja muissa säädöksissä määrätyt erikois-
sairaanhoidon palvelut väestölle tehokkaasti ja taloudellisesti. Vuosille 
2018-2020 on laadittu tuottavuusohjelma, jota toimenpideohjelmalla tar-
kennetaan. Vuodelle 2019 on laadittu toimenpideohjelma, jonka toteuttami-
nen jatkuu vuonna 2020. 

Talousarvion laadintaohjeet annetaan jaoteltuna osa-alueisiin: erikoissai-
raanhoidon oma toiminta, Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon 
oma toiminta, läpilaskutettavat ostopalvelut, logistiikka- ja materiaalipalve-
lut –yksikön kautta myytävät tuotteet muille organisaatioille ja investoinnit. 

Lapin sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmavuosiin 2020-2022 vaikuttaa 
merkittävästi Lapin keskussairaalan (LKS) laajennushanke ja jäsenkuntien 
yhä kiristyvät taloustilanteet. LKS:n laajennusosan rakentaminen alkaa 
syksyllä 2019 ja kestää vuoteen 2023 asti. Investointi toteutetaan lainara-
halla LSHP:n kuntayhtymän taseeseen ja sen laajuudeksi on arvioitu 138 
milj. euroa. LKS:n laajennushankkeelle on asetettu tuottavuustavoitteet 
vuodesta 2023 lähtien. Vuodelle 2023 tuottavuustavoite on 5 milj. euroa ja 
vuodesta 2024 lähtien tuottavuustavoite on 10 milj. euroa vuosittain. 

Tulevien vuosien talouden tasapainossa pitämiseksi ja kassan vahvista-
miseksi erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttokäyttötalouskuluihin ei 
suunnitella kasvua. Lähinnä palkkoihin tulevien nousupaineiden vuoksi on 
kulujen sopeuttamistarpeeksi arvioitu 2,95 milj. euroa. 

Vuoden 2020 talousarviossa perusinvestointien taso lasketaan nykyisestä 
poistotasosta (8,4 milj. euroa) noin 6 milj. euron tasoon. LKS:n laajennus-
hankkeen investointivaraukset käsitellään laajennushankkeen suunnitel-
mien perusteella. 

Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon talousarviosta neuvotellaan 
erikseen ao. kuntien kanssa. Vuodelle 2020 on sovittuna mm. uusien ict-
palveluiden aiheuttama kustannusten kasvu. 

Asiakasmaksut esitetään nostettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuasetuksen mukaisiin korkeimpiin sallittuihin maksuihin. 
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Ehdotus hallintojohtaja 
Esitys annetaan kokouksessa. 

Päätös  
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Asia 12 
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 
Dnro 95/13.5.2019 

Kunnanvaltuusto käsitteli 17.6.2019 § 39 tarkastuslautakunnan arviointi-
kertomuksen vuodelta 2018. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tie-
doksi ja päätti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toi-
menpiteitä varten. Lisäksi valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakun-
nat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuk-
sen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun 
loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä. 

Vuoden 2018 painopistealueena tarkastuslautakunnalla oli kunnan hallinto 
ja hallintopalvelut, erityisesti henkilöstöhallinto ja -palvelut. Lisäksi soteen 
liittyen tarkasteltiin vanhuspalveluita. 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota 
muun muassa seuraaviin asioihin: 

 lautakunnat ovat kiitettävästi käsitelleet talousarvioiden kuukausittaista 
toteutumista, mikä on hyvä suunta jatkossakin 

 korostettava, että kunta strategian mukaan laaditaan tarkemmat suun-
nitelmat ja mittarit tavoitteiden toteuttamiseksi kuluvalla valtuustokau-
della 

 henkilöstöhallinnon kehittämiseksi on paljon tehtävää 

 henkilöstön määrä on kasvanut lähes 14 % vaikka kunnalla on ollut ka-
tettavaa alijäämää 

 kunnalta puuttuu henkilöstötilinpäätös, josta henkilöstörakenne ja hen-
kilötyövuodet olisivat selvitettävissä 

 hallituksen päätösten toimeenpano lautakunnissa 

 vanhusten palvelurakenne on laitosvaltaisemi kuin vertailuryhmissä 

 vuonna 2018 perusterveydenhuollon kustannukset vähentyivät Muoni-
ossa 9,9 % 

 kunnan korjausvelka kasvaa ja on syytä määritellä toimitilastrategia, 
jotta investointeja tehdään suunnitelmallisesti 

 keskuskeittiön siirto on onnistunut ja toiminta tehostunut toimintojen 
uudelleenjärjestelyillä 

 talousarvion noudattaminen on heikentynyt edellisistä vuosista eikä ta-
loudellinen kehitys ollut hallittua vuonna 2018, tarkastuslautakunta 
muistuttaa taloudenpidon tarkkuudesta ja suunnitelmallisuudesta 

 kirkonkylän kehittymistä jarruttaa kaavoituksen puuttuminen 

 jatkossa tulee olla tarkka, että jokaisen hallintokunnan työhyvinvointi on 
riittävän hyvällä tasolla. 

 
Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksesta 30.9.2019 mennessä. Lausuntojen pohjalta laaditaan 
kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden 2018 
arviointikertomus antaa aihetta. 

Päätös  
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Asia 13 
Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta  
laiksi kuntalain muuttamisesta 
Dnro 127/5.6.2019 

Valtiovarainministeriö on 5.6.2019 päivätyllä lausuntopyynnöllä 
(VM/642/03.01.00/2019) pyytänyt kunnalta lausuntoa luonnoksesta halli-
tuksen esitykseksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta. Muutosehdotus 
on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon virkatyönä valtiovarainminis-
teriössä. Uusi hallitus päättää esityksen antamisesta. Laki on tarkoitettu 
tulevan voimaan 1.1.2020 samanaikaisesti kuin laki oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa. 

Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, 
että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon 
muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehi-
tys sekä muut uudistustarpeet. 

Muutos johtuu hallintolainkäyttöä koskevasta kehityksestä. Valituslupame-
nettely on tullut pääsäännöksi lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa sää-
tämisen myötä. Muutoksenhakujärjestelmä on jo kehittynyt siten, että ny-
kyisin suureen osaan kunnan päätöksistä sovelletaan myös erityislakien 
johdosta valituslupamenettelyä. 

Valituslupasääntely on tarpeen ottaa kuntalakiin muutoksenhakujärjestel-
män selkeyden takia. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi myös oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annettua lakia täydentävä säännös kunnan vi-
ranomaisen jatkovalitusoikeudesta. Kuntalakiin ehdotetaan kunnan jatko-
valitusoikeuden osalta otettavaksi viittaus edellä mainittuun sääntelyyn 
sekä kuntalain 39 §:ään. Kunnan jatkovalituksesta päättäisi siten kunnan-
hallitus tai kunnan hallintosäännössä määrätty viranomainen. 

Lausuntopyyntö on luettavissa sähköisesti kokonaisuudessaan osoitteessa 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposa-
lId=7e261286-cadf-4d4f-981e-b87ac1af9a8a.  

Lausuntoaika päättyy 6.9.2019. 

Ehdotus hallintojohtaja 
Kunnanhallitus toteaa kunnan lausuntona, että esitetyt muutokset ovat pe-
rusteltuja ja selkiinnyttävät muutoksenhakuprosessia. Valituslupamenette-
lyn myötä valitusprosessit saataisiin todennäköisesti käsiteltyä nykyistä no-
peammin. 

Päätös  

 
  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7e261286-cadf-4d4f-981e-b87ac1af9a8a
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7e261286-cadf-4d4f-981e-b87ac1af9a8a
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Asia 14 
Toimikunnat ja työryhmät 

Kunnanhallitus asetti 23.4.2018 § 103 toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus va-
litsi tuolloin mm. reittityöryhmän. Reittityöryhmän osalta on havaittu tarve 
laajentaa työryhmää sivistyslautakunnan edustajalla. 
 
Myös muiden toimikuntien ja työryhmien osalta on syytä tarkistaa ovatko 
aiemmin valitut henkilöt käytettävissä tehtäviinsä myös hallituksen toimi-
kauden 2019-2021 aikana. 

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Hallitus pyytää sivistyslautakunnalta esityksen edustajastaan reittityöryh-
mään. 
 
Lisäksi muiden toimikuntien ja työryhmien sihteereitä pyydetään tiedustele-
maan ovatko aiemmin valitut henkilöt edelleen käytettävissä toimikuntien ja 
työryhmien jäseniksi hallituksen toimikaudeksi 2019-2021. 

 
 Päätös 
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Asia 15 
Teknisen toimen täyttölupahakemus 
Dnro 128/13.8.2019 

Tekninen johtaja on 12.8.2019 saapuneella sähköpostilla hakenut kunnan-
hallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täyttää siistijän tehtävän tois-
taiseksi. Tehtävä vapautuu 28.8.2019 alkaen irtisanoutumisten vuoksi. 

 
Tehtävään on varattu määräraha teknisen toimen talousarvioon. 

 
 Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus myöntää teknisen johtajan anoman täyttöluvan. 
 

 Päätös  
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Asia 16 
Muut asiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asia 17 
Kokouksen päättäminen 
 


