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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 4.11.2019 klo 15.00–19.10 
 
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 Manu Friman  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Anneli Kuortti ” 
 Pirkko M. Rauhala varajäsen (Heikki Pöyskön tilalla) (276–292 §) 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Kosti Hietala  ”                varapuheenjohtaja (273–281 §) 
 Sakari Silén  ”                ” (273–281 §) 
 Laura Enbuska-Mäki kunnanjohtaja, esittelijä (273–277 ja 279–292 §) 
 Katri Rantakokko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 Merja Hietala  taloussihteeri (273–274 §) 

Veli-Matti Hettula Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja 
(273–274 §) 

 
Poissa Heikki Pöyskö jäsen 
  
Laillisuus ja päätös- todettiin (273 §) 
valtaisuus 
 
Asiat 273–292 § 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 
 

Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 11.11.2019, kunnantalo 
 
 
 
 
 Manu Friman   Jukka Korhonen 
 
Pöytäkirja on ollut  
yleisesti nähtävänä Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 12.11.2019. 
 
 
 
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
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273 § 
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 28.10.2019 ja esityslista 31.10.2019 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamus- ja muut henkilöt sekä totesi 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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274 § 
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 Hallitus valitsi tarkastajiksi Manu Frimanin ja Jukka Korhosen. 
 

Tämän päätöksen jälkeen hallitus kuuli Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toimin-
nanjohtaja Veli-Matti Hettulan tilannekatsauksen ja suunnitelman yhdistyk-
sen tulevasta vuodesta. 
 
Hallitus kuuli myös asiantuntijanan taloussihteeri Merja Hietalaa talousarvi-
oon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2021–2022 (275–277 §) ja kuluvan vuo-
den talousarviomuutoksiin liittyen (280–281 §). 
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275 § 
Talousarvion sitovien tasojen muuttaminen 1.1.2020 alkaen 
Dnro 153/20.9.2019 

 
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja 
rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan myös taloussuunnitelmassa 
ja tilinpäätöksessä. Kunnan talous esitetään sekä tuloslaskennan että ra-
hoituksen näkökulmasta.  

  
Käyttötalousosassa valtuusto osoittaa toimielimille tehtäväkohtaisesti toi-
minnalliset tavoitteet ja määrärahat niiden hoitamiseksi. Tuloslaskelma-
osassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, 
korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä poistoihin. Investointiosassa osoi-
tetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Rahoitusosassa kootaan 
tulorahoitus ja pääomarahoitus sekä investointien hankintamenot ja muut 
pääomamenot yhteen laskelmaan. Rahoitusosassa määritellään lainan-
otto. 

 
Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on tehtävätason toimintakate eli 
netto. Vuoden 2020 talousarviossa keskuskeittiö esitetään siirrettäväksi 
kunnanhallituksen kohdasta teknisen lautakunnan alle omaksi tehtäväta-
soksi. 
 
Keskuskeittiö ja siivoustyö on uudelleenorganisoitu 1.1.2019 alkaen siten, 
että ravitsemispäällikkö toimii sekä ruokapalvelutyöntekijöiden että siistijöi-
den lähiesimiehenä. Ruoka- ja siivouspalvelujen sijoittamispaikka on luon-
teva teknisen lautakunnan alaisuudessa, koska kyseessä on tukipalvelui-
den toteuttaminen. 

Tuloslaskelman sitovia tasoja ovat olleet verotulot, valtionosuudet ja rahoi-
tuserät nettotasolla. Vuoden 2020 alusta esitetään, että tuloslaskelman si-
tova taso olisi rahoituserät netto. Verotulojen ja valtionosuuksien kerty-
mään vaikuttavat kunnan päätösvallan ulkopuolella olevat tekijät.  

Investoinnit ovat olleet sitovia hankkeittain nettotasolla. Vuoden 2020 
alusta esitetään, että investoinnit ovat sitovia hankeryhmittäin nettotasolla.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa talousarvion sitovia ta-
soja 1.1.2020 alkaen seuraavasti: 

 Käyttötalousosassa keskuskeittiö siirrettään kunnanhallituksen koh-
dasta teknisen lautakunnan alle omaksi ruokapalvelun tehtävätasoksi. 

 Tuloslaskelman sitovaksi tasoksi määritellään rahoituserät nettona. 

 Investointien sitovuustasoksi määritellään hankeryhmät nettotasolla. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 
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276 § 

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 laadinta  

Dnro 153/20.9.2019 

 

– Kunnanhallitus 23.9.2019, 225 § 

— — 

 

– Kunnanhallitus 4.11.2019, 276 § 

 

Talousarvioesityksessä toimintakate on 17 815 806 euroa ja muutos  
kuluvan vuoden talousarvioon nähden on + 2,7 %. Toimintatuottojen osuus 
toimintakuluista on 16,6 %. Vuosikate on 921 816 euroa, nousua edellisen 
vuoteen on 34,2 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 102,4 %. Suunnitel-
man mukaisten poistojen ja poistoeron lisäyksen jälkeen tilikauden yli-
jäämä on 51 366 euroa. Lautakuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesitys-
ten pohjalta on laadittu oheismateriaalina oleva talousarvioesitys vuodelle 
2020 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2021–2022. 

 
Lautakuntien esitykset  

 
Kunnanhallitus 21.10.2019 § 254  

 
Menot 1 751 720 ja tulot 261 151, toimintakate 1 490 569 euroa. 
 
Keskuskeittiö esitetään siirrettäväksi yleishallinnosta teknisen lautakunnan 
alle. 
 
Vuoden 2020 aikana ei järjestetä kunnallisia tai valtakunnallisia vaaleja, 
minkä vuoksi vaaleihin ei ole varattu määrärahoja. 
 
Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 9 810 euroa. 
 

 
Elinkeinolautakunta 10.10.2019 § 4 

 
Menot 173 209 ja tulot 2 000, toimintakate 171 209 euroa.  

 
 

Maaseutulautakunta 15.10.2019 § 4 
 

Menot 127 001 ja tulot 108 000, toimintakate 19 001 euroa. 
 
 

Sosiaalilautakunta 9.10.2019 § 85 
 

Menot 10 804 402 ja tulot 533 220, toimintakate 10 271 182 euroa. 
 
Sote-uudistuksen uusista aikatauluista ei ole vielä tietoa, joten sosiaalitoi-
men toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 on laadittu sen poh-
jalta, että kunta järjestää sosiaalitoimen palvelut, LSHP perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja Sodankylän kunta ympäristöter-
veydenhuollon palvelut. 
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Pidemmällä aikavälillä kasvupaineet ovat edelleen ikäihmisten palveluissa. 
Vuonna 2020 menojen kasvua on ikäihmisten palveluissa, kehitysvam-
maisten avopalveluissa sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa lasten ja perhei-
den palveluissa. 
 
Kanta-palveluihin liittymisen työsuunnitelman mukaisten tehtävien toteutta-
maseksi esitetään määräaikaisen toimistosihteerin työsopimusta jatketta-
vaksi vuoden 2021 loppuun. Kotipalveluun esitetään palkattavaksi yksi 
uusi lähihoitaja lapsiperheiden kotipalveluun. Ennen uuden palvelus-
asumisyksikön valmistumista sekä Marjapaikassa että Ojusniityssä on li-
sätty väliaikaisesti asukaspaikkoja, mistä johtuen myös henkilöstöresurssia 
on lisätty. Vanhustyön henkilöstölisäys vastaa vuoden 2019 toteumaa, joka 
perustuu hoitajamitoitukseen. 
 
Sosiaali- ja terveystoimi pääsee muuttamaan uuden hyvinvointikeskuksen 
tiloihin vuoden 2020 alussa. 
 
 
Sivistyslautakunta 9.10.2018 § 148 

 
Menot 5 478 928 ja tulot 436 034, toimintakate 5 042 894. 
 
Sivistystoimessa pyritään turvaamaan laadukkaat vapaa-ajan, varhaiskas-
vatuksen ja koulutuksen palvelut. Palvelutaso pyritään säilyttämään. Muu-
tokset edelliseen talousarvioon verrattuna johtuvat pääosin olemassa ole-
vien rakenteiden kustannusmuutoksista, kuten ICT-  ja henkilöstökuluista. 
 

 
Tekninen lautakunta 8.10.2019 § 93 

 
Menot 2 891 306 ja tulot 1 509 436, toimintakate 1 381 870 euroa. 

 
Tekninen lautakunta on talousarviota käsitellessään todennut, että alusta-
van suunnitelman mukaan keskuskeittiö siirretään yleishallinnosta teknisen 
osaston alaisuuteen, mikäli valtuusto päättää siirron. Keskuskeittiön osalta 
luvut eivät kuitenkaan sisälly teknisen lautakunnan lautakuntakäsittelyyn. 
 
Hallintokuntien esityksien jälkeen toimintakate on 18 342 511 euroa  
(+ 5,7 %).  

 
 
 Kunnanjohtajan esitys 
 

Lautakuntavaiheesta kunnanjohtajan esitykseen muutoksia on tehty yh-
teensä siten, että toimintakate on saatu 529 302 euroa pienemmäksi. Muu-
tokset on tehty yhteistyössä lautakuntien esittelijöiden kanssa. 
 
Yleishallinnon osalta on tehty sijaisuuksien määräaikaisjärjestelyjä, korjattu 
Lapin Liiton jäsenmaksua sekä siirretty Midnight Sun Hike –hankkeen 
määrärahavaraus elinkeinotoimeen. Elinkeinotoimen sanallista esitystä 
kohdentamattomista projektivarauksista (30 000 euroa) ei ole hyväksytty. 
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Sosiaalitoimen osalta on vähennetty sosiaalityöntekijän palkkakuluja osa-
aikaisuuden mukaisesti, arvioitu tuloa toisen sosiaalityöntekijän työpanok-
sen myymisestä, kotipalvelun esitys uudesta lähihoitajasta puolitettu, vä-
hennetty kotipalvelun sijaismäärärahoja, vähennetty kolmasosa määräai-
kaisen toimistosihteerin palkkavarauksesta, pienennetty työmarkkinatuen 
kuntaosuutta ja muutettu ympäristöterveydenhuollon määräraha ilmoituk-
sen mukaiseksi. Lisäksi sosiaalitoimi on itse karsinut noin 115 000 euroa. 
Perusterveydenhuoltoon on lisätty noin 220 000 euroa. 
 
Sivistystoimen osalta on pienenetty perusopetuksen ja lukion palkkava-
rauksia, vähennetty liikuntatoimen reitistöihin varattavaa määrärahaa ja 
korjattu vääränmerkkinen tulo perhepäivähoidossa. Lisäksi on asetettu si-
vistystoimelle 7 550 euron kohdentamaton karsintavaatimus. Freeride Aca-
demy –hankkeen kuntaosuus on lisätty sivistystoimeen. 
 
Teknisen toimen osalta on poistettu määrärahavaraus terveyskeskuksen 
purkamisesta (sisällytetään leasingiin), poistettu oppilasasuntolan purkami-
seen varattu määräraha, pienennetty yleisten alueiden määrärahavarauk-
sia, puolitettu yksityisteiden määrärahavaraus, tarkistettu ympäristönsuoje-
lun määrärahavaraus ilmoituksen mukaiseksi, vähennetty hyvinvointikes-
kuksen leasing maksua puolelta vuodelta (maksu alkaa 1.7.2020) ja kor-
jattu Master Plan –hankkeen kuntaosuus ilmoituksen mukaiseksi.  
 
Keskuskeittiön toiminta on huomioitu kunnanjohtajan esityksessä osana 
teknistä lautakuntaa (menot 632 976, tulot 677 000, toimintakate  
- 44 024 euroa). 
 
Lisäksi on tehty tarkistus vuoden 2020 palkankorotusarvioon, jota on pie-
nennetty 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. 
 
Muutosesityksen ja tarkistusten jälkeen toimielinten toimintakatteet ovat: 
- keskusvaalilautakunta   0  (-100,0 %) 
- tarkastuslautakunta   9 810  (- 0,1 %) 
- kunnanhallitus   1 455 620  (- 2,7 %) 
- maaseutulautakunta   19 001  (- 4,8 %) 
- elinkeinolautakunta   178 649  (+ 17,4 %) 
- sosiaalilautakunta   10 269 004  (+ 4,5 %) 
- sivistyslautakunta   4 933 134  (+ 4,7 %) 
- tekninen lautakunta   950 588  (- 13,8 %). 

 
Muutosten jälkeen koko kunnan toimintakate on 17 815 806 euroa 
(+2,7 %).  
 
Yhteenveto kunnanjohtajan talousarvioesityksessä tehdyistä muutoksista 
toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen tie-
doksi, jatkaa käsittelyä 18.11. ja tekee talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksensä valtuustolle 2.12. 
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Päätös Pirkko M. Rauhala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 
 
 Kunnanhallitus keskusteli talousarvion sisällöstä, karsituista esityksistä ja 

karsintojen vaikutuksista. Hallitus painotti hallinnonalat käymään läpi vielä 
kaikki tulorahoituslähteet ja totesi, että sivistyslautakunnan tulee terävöittää 
tavoitteita ja mittareita ensi vuodelle.  

 
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.   

 
 
 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 
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277 § 
Pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen 
Dnro 172/29.10.2019 
 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarviossa otettavaksi 
pitkäaikaista lainaa 1,5 milj. euroa. Vanhoja talousarviolainoja maksetaan 
takaisin 0,9 milj. euroa. 

 
Kunnan taseessa on pitkäaikaista talousarviolainaa 3,405 milj. euroa, josta 
vaihtuvakorkoista 1,98 ja kiinteäkorkoista 1,425 milj. euroa. Kunnalla on 
Kuntarahoitus Oy:n kanssa sopimus kuntatodistusohjelmasta (limiitti 5 milj. 
euroa), jota käytetään lyhytaikaisena rahoituksena edullisen koron vuoksi.  

 
Tarjoukset 1,5 miljoonan euron lainasta 10 vuoden ajaksi on 22.10.2019 
pyydetty viideltä rahoituslaitokselta 29.10.2019 klo 12.00 mennessä 
- Danske Bank Oyj 
- Keva 
- Kuntarahoitus Oyj 
- Nordea Pankki Suomi Oyj ja  
- Pohjolan Osuuspankki.  
 
Tarjoukset ovat voimassa 18.11.2019 saakka, korkovaihtoehdot   
- 5 vuoden pitkä viitekorko 
- 10 vuoden kiinteää korko ja  
- 6 kk euribor –korko.  
Lyhennykset ja korot maksetaan neljännesvuosittain.  
 
Määräaikaan mennessä tarjouksen toimittivat Danske Bank Oyj, Kuntara-
hoitus Oyj ja Pohjolan Osuuspankki. Keva ja Nordea Pankki Suomi Oyj ei-
vät toimittaneet tarjousta. 

 
Taloussihteeri on vertaillut saapuneet tarjoukset ja esittää, että Kuntarahoi-
tus Oyj:n tarjoama laina nostetaan tarjouksen mukaisin ehdoin. 
 
Hallintosäännön 46 §:n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
valtuusto päättää mm. vieraan pääoman muutoksista ja hallitus päättää 
lainan ottamisesta noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen ja ottaa lainaa 
1 500 000 euroa 10 vuoden kiinteällä korkosidonnaisuudella. Laina makse-
taan takaisin tasalyhennyksin neljännesvuosittain 10 vuoden aikana. 

 
 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 
 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 
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278 § 
Kunnanjohtajan johtajasopimus 

Dnro 170/22.10.2019 

 

Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopi-
mus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuk-
seen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa huomioiden mitä hallinto-
säännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä 
menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimieli-
syydet ratkaistaan kuntalain 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johta-
jasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokor-
vauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. 
 
Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja kun-
nanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä.  
Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn ar-
viointiin, ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. 
Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa vain yleisellä tasolla, jotta 
kunnat voivat itse harkita sopimuksen sisällön. (Kuntalaki – tausta ja tulkin-
nat, Harjula & Prättälä 2019) 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Laura Enbuska-Mäen kunnanjohtajaksi 20.5.2019 
§ 31 ja hän otti viran vastaan 2.9.2019. Virassa noudatetaan kuuden kuu-
kauden koeaikaa ja kokonaiskuukausipalkka on 6 200 euroa.  
 
Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat sekä val-
tuustoryhmien puheenjohtajat ovat laatineet ehdotuksen kunnanjohtajan 
johtajasopimukseksi. Johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan tehtä-
vistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa ja erokor-
vauksesta sekä johtajasopimuksen kokonaisarvioinnin käytännöistä. 
 
Laaditussa sopimusluonnoksessa 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 kunta-
viraston päällikkönä, kunnanhallituksen esittelijänä, edustaa kuntaa ja 
käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukai-
sesti. Kunnanjohtajaa sitovat kunnanvaltuuston vahvistama strategia, hal-
lintosääntö, konserniohjeet sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen 
hyväksymät muut ohjeet ja säännöt sekä erilliset toimintaa ohjaavat pää-
tökset. 
 
Kunnanjohtajan palkkaukseen, vuosilomiin ja muihin virkasuhteeseen liitty-
viin ehtoihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 
(KVTES).  

 
Kunnanhallitus ja sen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja huolehtivat siitä, 
että tehtävänjakoa poliittisten johtamisen ja operatiivisen johtamisen välillä 
kunnioitetaan.  
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Kunnanhallituksen puheenjohtajisto käy kunnanjohtajan kanssa vuosittai-
sen kehityskeskustelun, jossa arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden to-
teutuminen sekä määritellään painopistealueet ja tavoitteet kyseiselle vuo-
delle. 
 
Kunnanhallitus huolehtii, että kunnanjohtajan palkkaus on kilpailukykyisellä 
tasolla kuntasektoriin verrattuna. Kehityskeskustelun yhteydessä käydään 
myös keskustelu tarpeista kunnanjohtajan palkkauksen tarkistamiseen. 
Kunnanjohtajan palkantarkistuksista päättää kunnanhallitus. 
 
Jos kunnan ja kunnanjohtajan välille syntyy laaja erimielisyys ja se johtaa 
luottamuspulaan, käydään ennen asian virallisesti esille tuomista, kunnan-
johtajan ja hänen halutessaan hänen edustajansa sekä kunnanvaltuuston 
ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston kesken asiaa selvittävät neuvotte-
lut. Näissä neuvotteluissa pyritään selvittämään luottamuspulaan johtaneet 
tekijät ja miten yhteisesti voidaan menetellä tilanteen korjaamiseksi. Mikäli 
tilannetta ei saada korjattua, voivat kunnanvaltuusto ja kunnanjohtaja yh-
dessä todeta, ettei kunnanjohtaja nauti poliittisen johdon luottamusta ja 
kunnanjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan 60 000 euron erokorvausta vas-
taan. Erokorvaus sisältää irtisanomisajan palkan. Jos yhteiseen sopimuk-
seen irtisanoutumisesta ei päästä, voidaan käynnistää kuntalain 43 §:n 
mukaiset toimenpiteet. 
 
Johtajasopimuksen sisältö arvioidaan valtuustokausittain, lähtökohtaisesti 
kuntastrategian päivityksen ja uudistamisen yhteydessä. 

 
 Ehdotus puheenjohtajan selostuksesta 
 

Päätös Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn 
ajaksi (asianosainen, hallintolaki 28 §). 

 
 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy kunnanjohtajan 

johtajasopimuksen. 
 

 
 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 
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279 § 
Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 

 

– Kunnanhallitus 21.10.2019, 256 § 

 

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista, 
mutta käytännössä ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiinteistöve-
rolaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veroprosentit tulee 
ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöve-
rolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveropro-
sentin suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädettyjen vaihteluvälien ra-
joissa samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin-
teistöveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi vahvistetun verotusarvon perus-
teella kiinteistön sijaintikunnalle.   
 

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2020 ovat seuraa-

vat: 

 yleinen 0,93–2,00 

 vakituiset asuinrakennukset 0,41–1,00 

 muut asuinrakennukset 0,93–2,00 

 yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00–2,00 

 voimalaitokset enintään 3,10 

 rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00.  
  

Kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit ovat tällä hetkellä Tunturi-Lapin 
seutukunnassa seuraavat: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  YLEINEN VAKITUIS. MUUT RAKENTAMATON 

   ASUINR. ASUINR.   

       

       
MUONIO   1,05 0,45 1,05 4,00  

       
ENONTEKIÖ 1,05 0,55 1,15   

       
KITTILÄ  1,16 0,43 1,2   

       
KOLARI  1,03 0,47 1,2   

       
TUNTURI-LAPPI 1,07 0,48 1,15   

       
LAPPI 1,3 0,54 1,22   

       
KOKO MAA 1,1 0,5 1,18   
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Kunnassa kiinteistöjen verotusarvot/euroa ovat nykyisillä veroprosenteilla 
seuraavat: 

 Yleinen kiinteistövero (1,05 %) 50,8 milj. euroa 

 Vakituiset asuinrakennukset (0,45 %) 41,8 milj. euroa 

 Muut asuinrakennukset (1,05 %) 22,8 milj. euroa 

 Rakentamaton rakennuspaikka (4,00 %) 0,20 milj. euroa 

 YHTEENSÄ noin 115,6 milj. euroa 
 

Kunnassa kiinteistövero/euroa (maksuunpantu) ovat nykyisillä veroprosen-
teilla seuraavat: 

 Yleinen kiinteistövero (1,05 %) 533 355 euroa 

 Vakituiset asuinrakennukset (0,45 %) 188 306 euroa 

 Muut asuinrakennukset (1,05 %) 238 964 euroa 

 Rakentamaton rakennuspaikka (4,00 %) 8 127 euroa 

 YHTEENSÄ 960 626 euroa 
 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kunta säilyttää kiinteistöverolain 
mukaiset veroprosentit vuoden 2019 tasolla, jolloin kiinteistöveroprosentit 
olisivat vuonna 2020 seuraavat:   

 yleinen kiinteistövero 1,05 

 vakituiset asuinrakennukset 0,45 

 muut asuinrakennukset 1,05 

 asuntotarkoitukseen kaavoitettu rakentamaton rakennuspaikka 4,00. 
 

Muutettu 
ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että asia palautetaan valmisteluun ja tuodaan käsi-
teltäväksi 4.11.2019 hallituksen kokoukseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

— — 

 

– Kunnanhallitus 4.11.2019, 279 § 

 
Kunnanhallituksen 21.10. jälkeen on tehty selvityksiä yleishyödyllisten yh-
teisöjen rakennuksien ja maapohjien lukumäärästä.  

 
Lisäksi on tarkistettu kiinteistölain mukaisten veroprosenttien korostusvai-
kutuksia tulorahoituspohjaan: 

 0,01 % noston vaikutus kiinteistöveroprosentteihin 
– yleinen n. 5 080 euroa 
– vakituinen asuinrakennus n. 4 185 euroa 
– muut asuinrakennukset n. 2 276 euroa 

 1,00 % noston vaikutus rakentamattomaan rakennuspaikkaan n.  
2 032 euroa. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää kiinteistöverolain mukai-
set veroprosentit vuodelle 2020 seuraavasti:   

 yleinen kiinteistövero 1,05 

 vakituiset asuinrakennukset 0,45 

 muut asuinrakennukset 1,05 

 asuntotarkoitukseen kaavoitettu rakentamaton rakennuspaikka 6,00. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 

 
 

  



Muonion kunta   Esityslista/   14/2019 386 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    4.11.2019 
 
 
 
280 § 
Investointihankkeiden määrärahasiirrot  
 

Vanhan terveyskeskuksen II-vaiheen purkaminen on aikataulutettu alka-
maan vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana. Purkamisen yhtey-
dessä terveyskeskuksen keittiötila poistuu. Ennen purkamista tulee osas-
tolle rakentaa jakelukeittiö. Jakelukeittiön sijainti ja suunnittelu on tehty yh-
teistyössä terveyskeskuksen johtavan hoitajan kanssa. Jakelukeittiön ra-
kentamisen kustannusarvio on 71 000 euroa. 
 
Hyvinvointikeskuksen ja vuodeosaston välisen nivelosan rakentaminen on 
tarkentunut hyvinvointikeskuksen valmistumisen lähestyessä. Nivelosan 
rakentaminen ei sisälly hyvinvointikeskuksen KVR-urakkaan, koska sen 
käyttötarkoitus on tarkentunut vasta rakentamisen edetessä. Nivelosan yh-
teyteen tulee tekninen tila, arkisto ja yhdyskäytävä. Kustannusarvio on 
noin 100 000 euroa.  
 
Tekninen lautakunta on 3.9.2019 § 79 ja 8.10.2019 § 95 käsitellyt siirtoesi-
tyksiä seuraavasti: 

 Siirretään rivitalon rakentamisesta (8405/116) 71 000 euroa terveys-
keskuksen keittiön rakentamiseen (8415/211) 

 Siirretään rivitalon rakentamisesta (8405/116) 100 000 euroa vuode-
osaston ja hyvinvointikeskuksen nivelosan rakentamiseen (8415/211). 

 
”Uuden rivitalon suunnittelu ja rakentaminen”- kohdasta esitetään vielä siir-
rettäväksi 123 500 euroa Hyvinvointikeskus hankkeelle. Määrärahalla han-
kitaan happigeneraattori (noin 40 000 euroa), katetaan hankkeen valvonta-
kustannuksia (noin 40 000 euroa) sekä katetaan vuodelta 2018 siirtyneitä 
Hyvinvointikeskuksen alkukustannuksia (noin 40 000 euroa).  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää vuoden 2019 talousar-
vion hankerahoja seuraavasti: 

 rivitalon rakentamisesta (8405/116) 100 000 euroa vuodeosaston ja 
hyvinvointikeskuksen nivelosan rakentamiseen vuodeosasto hank-
keelle (8415/211) 

 rivitalon rakentamisesta (8405/116) 71 000 euroa terveyskeskuksen 
keittiön rakentamiseen vuodeosasto hankkeelle (8415/211) 

 rivitalon rakentamisesta (8405/116) - kohdasta 123 500 euroa kunnan 
hyvinvointikeskus hankkeelle (8415/229). 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 

 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 
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281 § 
Investointiosan pienentäminen 

Investoinneissa varataan määrärahat mm. aineettomiin käyttöoikeuksiin, 
talo- ja yhdyskuntatekniikan rakentamiseen sekä pienhankintarajan ylittä-
vien koneiden ja kaluston hankintaan. Pienhankintaraja on 11 000 euroa. 
Investoinnit ovat sitovia hanketasolla. Hallintosäännön 43 §:n mukaan ta-
lousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että val-
tuusto ehtii käsitellä muutokset talousarviovuoden aikana.  
 
Vuoden 2019 vahvistetun talousarvio investointiosan alkuperäinen raami 
on ollut seuraava: 
 

 brutto 2 587 000 euroa 

 tulo 63 000 euroa 

 netto 2 524 000 euroa. 
 

Uuden rivitalon suunnittelu ja rakentaminen ei ole suositeltua toteuttaa 
kunnan taseeseen. Kuntalain 15 §:n mukaan (kunnan toiminta kilpailutilan-
teessa markkinoilla) kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpai-
lutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuus-
kunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Uu-
den rivitalon rakentaminen olisi siis kunnan tytäryhtiön tehtävä, kun kunta 
haluaa kuntakonsernina asiaa viedä eteenpäin. Kunnan asuntotilannetta ja 
ratkaisuja asumisen haasteisiin selvitellään parhaillaan.  

 
”Vedenottamon suunnittelu ja rakentaminen” – on Aluehallintoviraston lu-
pakäsittelyssä ja hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2020. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se pienentää vuoden 2019 talous-
arvion investointiosaa 1 525 000 euroa seuraavasti: 

 kohdasta 8405/116 ”Uuden rivitalon suunnittelu ja rakentaminen”  
–1,3 milj. euroa 

 kohdasta 8470/812 ”Vedenottamon suunnittelu ja rakentaminen”  
–225 000 euroa. 

 
 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 

 
 
 
Tämän päätöksen jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa pide-
tään 10 minuutin tauko. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että läsnä 
ovat muuten samat henkilöt kuin kokoustauon alkaessa, mutta kunnanval-
tuuston varapuheenjohtajat Hietala ja Silén ovat poistuneet kokouksesta. 
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282 § 
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 
Dnro 95/13.5.2019 

– Kunnanhallitus 19.8.2019, 213 § 

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 kuntastrategian mukaan laaditaan tarkemmat suunni-
telmat ja mittarit tavoitteiden toteuttamiseksi kuluvalla valtuustokaudella 

 henkilöstöhallinnon kehittämiseksi on paljon tehtävää 

 henkilöstön määrä on kasvanut lähes 14 % vaikka kunnalla on ollut  
katettavaa 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  
Muoniossa 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  
taloudellinen 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 
arviointikertomuksesta 30.9.2019 mennessä. Lausuntojen pohjalta laadi-
taan kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden 
2018 arviointikertomus antaa aihetta. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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– Kunnanhallitus 21.10.2019, 259 § 

Hallitus on pyytänyt lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arviointi-
kertomuksesta 30.9. mennessä. Tekninen lautakunta on antanut 3.9, sivis-
tyslautakunta 9.9. ja elinkeinolautakunta 10.10. antaneet lausunnon arvi-
ointikertomuksesta. Sosiaalilautakunta ei ole antanut lausuntoa. 

 Tekninen lautakunta 

 Kunnan toimitilaohjelma on valmistunut elokuun aikana. Toimitilaohjel-
massa on PTS-ohjelmaluonnos vuoteen 2030 asti. 

 Myytävien tonttien markkinointia pyritään tehostamaan yhdessä elin-
keinotoimen kanssa. Kiinteistön myynnistä päättää nykyisen hallinto-
säännön mukaan kunnanhallitus kunnanvaltuuston antamien ohjeiden 
mukaan. 

 Kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty kesällä 2018. 
Kaavoituksen eteneminen on odottanut Masterplan –hankkeen rahoi-
tuspäätöstä. 

 
Sivistyslautakunta  

 Rekrytointiin liittyvät haasteet sivistystoimessa ovat merkittäviä valta-
kunnallisestikin. Pätevän henkilöstön pysyvyys on keskeistä laadukkai-
den sivistyspalveluiden tuottamisessa. Asuminen ja työntekijän puoli-
son työllistyminen ovat Tunturi-Lapin alueella erityisiä haasteita. Työ-
viihtyvyyteen on edelleen kiinnitettävä huomiota. 

 Toimitilastrategian kannalta sivistystoimessa erityisesti esiopetus ja 
monessa toimipisteessä toimiva päiväkoti ovat ajankohtaisia kysymyk-
siä. 

 Talousarvion noudattamisen kannalta keskeistä on tiedolla johtamisen 
kehittäminen ja mahdollisimman realistinen budjetointi. Sivistystoimella 
on kuitenkin myös sellaisia lakisääteisiä tehtäviä, joista syntyvät kus-
tannukset ovat vaikeasti ennakoitavia. 

 Elinkeinolautakunta 

 Kertomuksessa arvioidut positiiviset sysäykset ovat syntyneet tiiviin 
hallintokuntakohtaisen ja yrittäjien välisen vuoropuhelun sekä yhteisen 
strategisen linjan työn tuloksina (kuntastrategia ja elinkeinostrategia). 

 Keskeistä tuloksiin pääsyssä ovat olleet rekrytoinnit ja työpanoksen 
suuntaaminen toimijoilla niihin tehtäväalueisiin, jotka kullekin ovat olleet 
vahvimpia osaamisalueita. 

 Kunnan imagon ja vetovoiman kasvattamisessa viestintästrategisiin 
asioihin paneutumisella sekä kunnanhallituksen aihekohtaisten määrä-
rahojen lisäyksellä on saavutettu selkeitä ja asetettuja tavoitteita, ja jat-
kossa ns. ”alueiden välisen kilpailun” –kentällä tämä tehtäväalue on 
entistä tärkeämpi muiden tehtävien ohella.  

  



Muonion kunta   Esityslista/   14/2019 390 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    4.11.2019 
 
 
 

Hallinto-osasto 

Lisäksi kunnan hallinto-osasto toteaa tarkastuslautakunnan arviointikerto-
mukseen seuraavaa: 

 Strategisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta on korostanut, että 
kuntastrategian mukaan laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja mittarit ta-
voitteiden toteuttamiseksi kuluvalla valtuustokaudella. Kunnassa on jär-
jestetty laajennetun johtoryhmän kanssa yhteinen ja osallistava talous-
arvio 2020-seminaari, jossa on käyty läpi keskeisiä tavoitteita lähitule-
vaisuudelle. Vuoden 2020 talousarvion toiminnalliset suunnitelmat tul-
laan asettamaan kuntastrategian vision sekä tavoitetilojen alle. Lisäksi 
arviointia tullaan tarkistamaan suhteessa valtakunnallisiin ja maakunnal-
lisiin mittareihin; näitä hyödynnetään, mahdollisuuksien mukaan.  

 Henkilöstöhallinnon kehittämiseksi on arvioitu olevan paljon tehtävää. 
Vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu toteutettavan koko työyhtei-
söä koskeva työhyvinvointihanke. Henkilöstöhallinnon suunnitelmalli-
suuteen tullaan panostamaan ja henkilöstöhallintoa tullaan kehittämään; 
nämä huomioidaan osana vuonna 2020 aloitettavaa organisaatiouudis-
tusta. Jatkossa kunnassa henkilöstöasioiden suunnittelu, koordinointi ja 
kehittämisvastuu tulee kuulumaan hallinto- ja henkilöstösuunnittelijalle.  

 Kunnalta puuttuu henkilöstötilinpäätös, joka tullaan tekemään vuoden 
2019 aikana ja tuomaan valtuuston 16.12.2019 käsittelyyn. Henkilöstö-
tilinpäätös on tärkeä osa strategista johtamista, josta käy ilmi henkilös-
törakenne, henkilötyövuodet sekä henkilöstösuunnitelma lähivuosille. 
Jatkossa ko. prosessin omistajuus tulee olemaan hallinto- ja henkilöstö-
suunnittelijalla, ja tämän tekeminen tullaan ajoittamaan tilinpäätöksen 
yhteyteen.  

 Henkilöstön vaihtuvuuden aiheuttamiin ongelmiin sekä valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon liittyviin hallinnollisiin haasteisiin haetaan ratkaisuja 
mm. hallintosääntöuudistuksella, joka on aloitettu syksyllä 2019. Hallin-
tosääntöuudistus toteutetaan osallistavasti niin viranhaltijoiden kuin luot-
tamushenkilöiden yhteistyöllä. Ensimmäinen viranomaistyöpaja hallinto-
sääntöön liittyen on pidetty 7.10.2019, ja seuraavaksi järjestetään luot-
tamushenkilöille suunnattu työpaja. Tavoitetila on, että uudistettu hallin-
tosääntö olisi valtuuston 16.12.2019 käsittelyssä.  

 Tarkastuslautakunta arvioi, että kunnan talousarvion noudattaminen on 
heikentynyt edellisestä vuodesta ja poikkeamia sitovuustasolla oli 
vuonna 2018 yhteensä 615 339 euroa. Vuoden 2019 heinäkuun lopun 
toteumassa merkittäviä poikkeamia sitovuustasolla ei ole ollut; talouden 
kehityksen seurattavuutta on tehostettu.  

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän selvi-
tyksen edellä mainittujen tietojen perusteella. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 Lisäksi hallitus pyytää sosiaalilautakunnan lausunnon ja täydentää omaa 

lausuntoaan siltä osin 4.11.2019 kokouksessa. 
— — 
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– Kunnanhallitus 4.11.2019, 282 § 

Sosiaalilautakunta on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta  
28.10.2019 ja antanut siihen liittyen seuraavan lausunnon: 
 

 Kunnan palvelurakenne ei tue riittävästi vanhusten kotona asumista, 
koska kunnassa ei ole palveluasumispaikkoja, joissa vanhukset voisi-
vat asua tuetusti.  

 Tehostetussa palveluasumisessa on tällä hetkellä vanhuksia, jotka ei-
vät enää voi asua kotona, mutta jotka voitaisiin siirtää palveluasumi-
seen. Omalla Tuvalla asuu muutamia vanhuksia, joiden kotona selviy-
tymistä tuetaan kotipalvelukäynnein ja tukipalveluilla.  

 30.6.2019 Muoniossa oli 265 yli 75-vuotiaista. Heistä 87,9 % on asunut 
kotona, 10,2 % on ollut tehostetussa laitoshoidossa ja 1,9 % vuode-
osastolla. Kotona asuvista 12,9 % on ollut säännöllisen kotipalvelun ja 
8,6 % omaishoidon tuen piirissä.  

 Kotipalvelun resursseja lisäämällä voitaisiin mahdollistaa yhä useam-
man vanhuksen kotona asuminen, ja uuden suunnitteilla olevan asu-
mispalvelukeskuksen valmistuttua päästäisiin lähemmäksi suositusten 
mukaista palvelurakennetta.     

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus täydentää 21.10. antamaansa selvitystä sosiaalilautakun-
nan lausunnolla ja toimittaa selvityksen tiedoksi valtuustolle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 
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283 § 
Ero sivistyslautakunnan jäsenyydestä 
Dnro 165/14.10.2019 
 

Johanna Jäntti on 14.10.2019 saapuneella sähköpostilla anonut eroa  
sivistyslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee Johanna Jäntin ero-
anomuksen tiedoksi ja myöntää hänelle eron sivistyslautakunnan jäsenyy-
destä. 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 
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284 § 
Jäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan 
 

Myöntäessään eron Johanna Jäntille sivistyslautakunnan jäsenyydestä 
valtuuston 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 
Ritva-Liisa Ahoniemi 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 kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimi-
kaudekseen jäsenen sivistyslautakuntaan. 
 
Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 
 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 
 
 
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman 
pian. 
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285 § 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 
 

Kuntalain edellyttämät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet si-
sältyvät voimassa olevaan hallintosäännön 49 ja 56 §:iin.  
 
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamista ja hallintaa, joilla arvioidaan 
asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja niitä uhkaavia 
riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälli-
seen ja dokumentoituun toimintatapaan.  

 
Kunnanhallituksen tehtävänä yhdessä kunnanjohtajan kanssa on huolehtia 
kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä valtuus-
ton hyväksymien perusteiden mukaisesti. Sen on toimintakertomuksessa 
annettava tiedot sisäisen valvonnan järjestämisestä ja keskeisistä johto-
päätöksistä. Vastaavasti tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan si-
säinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti.  
 
Kunnan toiminnassa sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kunkin yksit-
täisen, kuntaan palveluja tuottavan yhteisön toimivan johdon tehtävä, 
mutta kunnan on sopimuksilla, konserniohjeilla ja muilla omistajaohjauksen 
keinoilla varmistettava, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestel-
mät toimivat myös kunnan ulkopuolisissa organisaatioissa.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen avulla ohjeistetaan yksityis-
kohtaisemmalla tasolla käytännön työtä. Ohjeessa kuvataan käsitteet, me-
nettelyt sekä toteuttajat ja heidän vastuunsa. Ohjeessa tarkastellaan lisäksi 
keskeisiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kohteita ja toimintoja sekä 
näihin liittyviä keinoja, joilla tilivelvollinen johto voi edistää hyvää hallinto- ja 
johtamistapaa ja varmentaa sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan me-
nettelyiden asianmukaisuutta.  
 
Ohje koskee kaikkia kunnan toimielimiä ja sen tarkoituksena on yhtenäis-
tää toimintatapoja ja toisaalta varmistaa, että yhteisesti sovittuja toimintata-
poja ja ohjeita noudatetaan.   
 
Hallintosäännön 56 §:n mukaan hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeet ja menettelytavat. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje liitteenä nro 33. 

 
 Ehdotus Kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan –ohjeen. 
 
 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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286 § 
Liikenneturvallisuustoimijatyö vuosina 2020–2022 
Dnro 173/30.10.2019 
 

Lapin kunnat, Lapin ELY-keskus ja Liikenneturva ovat yhdessä laatineet 
Lapin liikenneturvallisuussuunnitelman 2019–2023, jossa on asetettu ta-
voitteeksi liikenneturvallisuustyö ja liikkumisen ohjaus koko maakunnan 
alueella. Liikenneturvallisuustoimijatyö on aloitettu Lapissa vuonna 2006 ja 
toiminnassa mukana ovat kaikki Lapin kunnat. Toimijatyömalli on vakiintu-
nut käytännöksi, ja se on todettu tehokkaaksi ja tulokselliseksi liikennetur-
vallisuuden edistäjäksi.  
 
Lapin ELY-keskus ja kunnat ovat rahoittaneet yhdessä toimijatyön. Kustan-
nukset ovat nykyisellä kaudella jakautuneet asukasluvun perusteella (n. 
0,35 euroa/asukas) ja kustannukset on jaettu kunnan (68 %) ja ELY-kes-
kuksen (32 %) kesken. Nykyinen sopimuskausi päättyy kuluvan vuoden 
lopussa.  
 
Lapin ELY-keskuksen alueella otettiin käyttöön kahden liikenneturvalli-
suustoimijan malli sopimuskaudella 2017–2019 ja siitä on saatu hyviä ko-
kemuksia mm. tapahtumien järjestämisessä ja benchmarkkauksessa. La-
pin ELY-keskuksella on kiinnostusta ja halua jatkaa samaa mallia tulevalla 
sopimuskaudella.  
 
Lapin ELY-keskus on kilpailuttanut suunnittelun ja asiantuntijapalveluiden 
puitesopimuksen vuosille 2019–2022 (29.3.2022) ja se on varautunut bud-
jetissaan toimijatyön kehittämiseen. ELY-keskus esittää, että sopimuskau-
della liikenneturvallisuustyöryhmän rahoitus määräytyy kunnan asukaslu-
vun perusteella n. 0,41 euroa/asukas ja asukaslukuun perustuvat kustan-
nukset jakautuvat kunnan (65 %) ja ELY-keskuksen (35 %) kesken.  
 
Lapin ELY-keskus pyytää kuntien sitoutumista liikenneturvallisuustoimija-
työhön ja siitä aiheutuviin jaettaviin kustannuksiin vuosille 2020–2022. 
Kunnan maksuosuus nousee esityksen mukaan 1 150 eurosta 1 300 eu-
roon vuodessa.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus jatkaa toimijatyötä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja 
kuntien kanssa sekä sitoutuu toimijatyöhön ja työstä aiheutuviin kustannuk-
siin vuosille 2020–2022. 
 

 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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287 § 
Esitys Lapin alueellisen liikuntaneuvoston 
jäseneksi toimikaudelle 2020–2023 
Dnro 162/9.10.2019 
 

Liikuntalain (390/2015) 4 §:n 2 momentin mukaan liikunnan aluehallinto-
tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Valtioneuvoston asetus liikunnan 
edistämistä (550/2015) 5 §:n mukaan maakunnan liitto asettaa alueellisen 
liikuntaneuvoston kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia yhteisöjä sekä 
liikunnan toimialan merkittäviä yhteistahoja.  

 
Alueellisen liikuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta ja se tulee asettaa 
toimikautta edeltävän vuoden loppuun mennessä.  

 
Liikunnan edistämistä koskevan asetuksen mukaan alueellisessa liikunta-
neuvostossa on puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään 12 muuta jä-
sentä. Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuina liikunnan eri toimialueet, 
liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökoh-
dat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla perehtyneitä liikuntapolitiikkaan 
tai liikunnan eri aloihin. 

 
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on 

 antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikunnan ja liikuntapolitii-
kan kannalta laajakantoisista ja alueellisista merkittävistä asioita; 

 edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden suuntai-
sesti; 

 antaa lausunto aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishank-
keiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin 
myönnettävistä avustuksista; sekä 

 suorittaa muut opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliselle liikuntaneu-
vostolle osoittamat tehtävät. 

 
Alueellisen liikuntaneuvoston toimintamenot maksetaan opetus- ja kulttuu-
riministeriön aluehallintovirastolle osoittamasta määrärahasta. 

 
Lapin liitto pyytää kuntia tekemään esityksensä Lapin alueellisen liikunta-
neuvoston jäseniksi ja mahdollisiksi varajäseniksi toimikaudelle 2020–
2023. Lapin liitto toivoo, että esityksissä huomioidaan myös sukupuolten 
välisen tasa-arvon vaatimukset ja kielelliset näkökohdat. Esitykset tulee 
toimittaa Lapin liitoon 20.11.2019 mennessä. 
 
Kaudella 2016–2019 liikuntaneuvoston jäsenenä on ollut Hannaleena Huh-
tamäki. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus tekee esityksensä Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäse-
neksi ja varajäseneksi toimikaudelle 2020–2023. 

 
Päätös Kunnanhallitus esittää Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi Pekka 

Veistoa toimikaudelle 2020–2023. 
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288 § 
Viisaan kasvun Lappi – esiselvityshanke 
Dnro 180/8.11.2019 

Lapin liitto on lähestynyt ”Viisaan kasvun Lappi” – esiselvityshankkeella, 
jossa suunnitellaan Lapin viisasta kasvua tukeva yhteistyöverkosto ja suuri 
hankekonsortio. Lapissa on päätetty tehdä ennennäkemätön satsaus ima-
gomarkkinointiin, brändityöhön ja yritysten toimintaympäristöjen kehittämi-
seen, jotta olisimme tulevaisuudessakin pito- ja vetovoimaisia. Toimenpi-
teitä lähdetään suunnittelemaan aluksi kolmeen koriin: Live in Lapland, 
Learn in Lapland, ja Kotipesä kuntoon. Esiselvityshanke kestää 15 kuu-
kautta ja sen kokonaiskustannukset ovat 300 000 euroa. Omarahoitus-
osuutta tarvitaan 20 % eli 60 000 euroa. Hankkeeseen palkataan projekti-
päällikkö ja osa-aikainen projektikoordinaattori sekä varataan rahoitusta 
ostopalveluihin. Tavoitteena on, että hankekonsortioon sisältyvät osahank-
keet käynnistyvät vuoden 2020 aikana.  

 
Lapin liitto hakee Viisaan kasvun Lappi- esiselvityshankkeeseen osallistu-
jia kerää tarvittavaa omarahoitusosuutta. Osallistuminen tarkoittaa sitoutu-
mista omarahoitusosuuteen ja osallistumista hankkeen työryhmiin tai työ-
pajoihin. Muonion kunnan maksuosuus tulisi olemaan 500 euroa/vuosi.   

 
  Viisaan kasvun Lappi-esiselvityksen saatesanojen mukaan: 
 

Lappi haluaa kasvaa viisaasti. Muutama viikko sitten Tilastokeskus julkaisi 
uusimmat väestöennusteensa. Niiden mukaan Suomen väkiluku alkaa vä-
hetä 2030-luvulle mentäessä. Lapin väestölle ennuste lupaa kiihtyvää vä-
henemistä ja ikääntymistä. Samanaikaisesti sekä yritykset että julkisen 
sektorin organisaatiot raportoivat työvoimapulasta. Yritysbarometrissä 
puute osaavasta työvoimasta nähdään yhdeksi keskeisimmistä liiketoimin-
nan kasvun esteistä.  
 
Vaikka talousennusteet lupaavat Suomelle hidastuvaa kasvua, on Lapilla 
näköpiirissä useita mahdollisia suurhankkeita; uusia kaivoksia ja biojalosta-
moita. Mikäli neljä näistä suunnitteilla olevista suurista investoinneista to-
teutuu, syntyy vasta valmistuneen selvityksen mukaan Lappiin 3 000 uutta 
työpaikkaa eri toimialoille. Väestöennusteista huolimatta Lapilla on kaikki 
eväät kasvaa. Kohtalon kysymys on, mistä Lappi saa kaikki tarvitsemansa 
osaajat.  
 
Useissa kunnissa ja monissa maakunnissa on herätty miettimään veto- ja 
pitovoimakysymyksiä; Miten oma kotikunta tai -seutu pärjäisi kilpailuissa 
taitavasta työvoimasta. Lapissakin kunnat ovat sekä erikseen että yhdessä 
TE-keskuksen ja House of Laplandin kanssa tehneet monenlaista imago-, 
brändi- ja markkinointityötä houkutellakseen asukkaita ja osaajia alueel-
leen.  
 
Jotta Lappi todella erottuisi - näkyisi ja kuuluisi, olisi houkutteleva ja halut-
tava sekä veto-, pito- ja valovoimainen - tarvitaan innovatiivista ja laaja-
alaista yhteistyötä sekä mittavasti volyymia tekemiseen. Tätä tavoitellen on 
Lapissa päätetty tehdä ennennäkemätön satsaus imagomarkkinointiin, 
brändityöhön ja yritysten toimintaympäristöjen kehittämiseen. Ainutlaatui-
sen ponnistuksesta tekee se, että mukaan kutsutaan kaikki mahdolliset 
asiaan liittyvät tahot niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sekto-
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rilta. Tavoitteena on saada kokoon huikeat 60 osallistuvaa tahoa. Halu-
amme näyttää muulle Suomelle, että Lapissa osataan puhaltaa yhteen hii-
leen. Kansainvälisille työmarkkinoille haluamme näyttää, että Lappiin to-
della kannattaa tulla töihin rakentamaan hyvää tulevaisuutta. Ennennäke-
mätön hankekonsortio on myös mittakaavaltaan. Tavoittelemme noin 9 mil-
joonan euron hankekokonaisuutta toteutettavaksi seuraavien kolmen vuo-
denaikana.  

 
Lapin liitto pyytää kuntia ilmoittamaan 8.11.2019 mennessä onko kunta 
mukana hankkeessa ja sitoutuuko se rahoitusosuuteensa sekä kuka toimii 
organisaation yhteyshenkilönä Lapin liiton suuntaan. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu ”Viisaan kasvun Lappi”- esi-
selvityshankkeeseen 500 euroa/vuosi rahoitusosuudella.  
 
Kunnan yhteyshenkilö Lapin liiton suuntaan on kunnanjohtaja. 

 
 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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289 § 
Oman elämänsä sankari- vaikuttajaverkosto 
 

Kunnanjohtaja on saanut kutsun osallistua Oman elämänsä sankari- vai-
kuttajaverkostoon. Vaikuttajaverkostoa vetää Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät. Verkosto koostuu tiedotusvälineiden edustajista, poliittisista toimijoita 
sekä keskeisistä viranomaista ja sidosryhmistä. Oman elämänsä sankari –
vaikuttajaverkosto kokoaa nykyisiä ja tulevia päättäjiä ja vaikuttajia yhteen 
keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja tulevasta kehityksestä yrittäjyy-
den näkökulmasta yhteensä kolmeen seminaarijaksoon vuosien 2019-
2020 aikana. Vaikuttajaverkoston tarkoitus on lisätä tietämystä suomalai-
sesta yrittämisestä ja auttaa eri alojen asiantuntijoita ympäri Suomea ver-
kostoitumaan. 

 
Ohjelmaan kuuluu yrittäjyyden lisäksi muun muassa kansantalouden ja 
Suomen tulevaisuuden elinkeinorakenteen muutoksen analysointia. Koko-
naisuus muodostuu alustuksista, paneelikeskusteluista, yritysvierailuista, 
verkostoitumistapahtumista, ryhmätyöskentelystä ja kansainvälistymisjak-
sosta. Vaikuttajaverkoston jaksot ovat seuraavat: 

 

 20.-22.11.2019 Ruka Yrittäjäareena, Kuusamo 

 13.-15.5.2020 kansainvälistymismatka, Kööpenhamina tai Reykjavik 

 16.-17.10.2020 päätösjakso, Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien yhtey-
dessä, Jyväskylä 

 
Osallistuminen Oman elämänsä sankari -ohjelmaan on osallistujille maksu-
ton lukuun ottamatta kotimaassa tapahtuvaa matkustamista.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan osallistumisen oman elämänsä 
sankari- ohjelmaan sekä vaikuttajaverkostoon, ja samalla hyväksyy kun-
nanjohtajan osallistumisen keväällä 2020 järjestettävään kansainvälisty-
mismatkaan.  

 

 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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290 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
   

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi seuraavat asiat: 

 Hallintosääntöuudistuksen ajankohtainen tilanne ja valmistelumateriaa-
lin yhteenveto 

 Organisaatiouudistuksen runko 

 Vesiosuuskunta Aarian lainantakaus – valmistelun tilanne 

 Kihlangin koulu ja Kiela – vaikutukset talousarvioon 2020 

 Ajankohtainen taloustilanne 10/2019. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
 Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

 
291 § 
Muut asiat 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja muistutti, että 7.11. järjestetään talousar-
viosta työpaja, johon on pyydetty luottamushenkilöitä osallistumaan. 
 
Hallitus pyytää toimittamaan jäsenille kunnan konserniin kuuluvien yhtiöi-
den pöytäkirjat vuosilta 2018–2019. 
 
Hallitus keskusteli kunnan omistamien kiinteistöjen myynnin valmistelusta 
ja tiedusteli metsänhoidon tilannetta.  
 
Hallitus pyytää selvityksen keskuskeittiön siirron ja toiminnan muutoksen 
kokonaiskustannuksista.  
 
Pirkko M. Rauhala muistutti vammaisneuvoston roolista päätöksenteossa, 
neuvostoa tulisi kuulla ainakin sen aihepiiriin kuuluvissa asioissa.  
 
Yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunta on kokoontunut ja Pirkko M. 
Rauhala tiedotti, että toiminta jatkuu, mutta Norjan tehnee avustuspäätök-
sen vasta joulukuussa.  

 
 
 
292 § 
Kokouksen päättäminen  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus liitteenä nro 34.
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kun-
nallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät  273–276, 279–284 ja 290-292 

 
Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 
134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankinta-
oikaisun.  

  
Pykälät  277, 285–289 
 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla:  
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
Pykälät  277, 285–289 
 
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. Oikaisuvaati-
musaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
 
  



 
 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on 
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 

Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 

Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

  
    
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäi-
vää 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 kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli-
nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku 
muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuk-
sensa 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 oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäi-
senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen 
lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaati-
mus-/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  

 
 
 
Lisätietoja 
 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti-
maksua hallinto-oikeudessa. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 
 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
 
 


