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293 § 
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 21.11.2019 ja esityslista 28.11.2019 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamus- ja muut henkilöt sekä totesi 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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294 § 
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 Anneli Kuortin ja Heikki Pöyskön. 
 

Tämän asian käsittelyn jälkeen taloussihteeri Merja Hietala selosti talous-
arvioon ja taloussuunnitelmaan 4.11.2019 hallituksen kokouksen jälkeen 
tehtyjä muutoksia, investointeja ja rahoitusosaa sekä kuluvan vuoden ta-
lousarvioon liittyviä lisämäärärahatarpeita. Hietala poistui selostuksen jäl-
keen kokouksesta kello 18.13. 
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295 § 
Palveluasumisen yksikön hankinta 
Dnro 87/14.5.2018 
 
– Kunnanhallitus 21.10.2019, 267 § 

 
Kunnanvaltuusto päätti 20.5.2019 § 32, että kunta kilpailuttaa uuden palve-
luasumiseen soveltuvan yksikön rakentamisen kunnan vuokraamalle ton-
tille. Uudessa yksikössä tulee olla 20-25 asumispalvelupaikkaa. Kunta 
vuokraa rakennuksen joko 10 tai 20 vuoden ajaksi kilpailutuksen tuloksen 
mukaisesti. Vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa. Lisäksi valtuusto 
totesi, että kilpailutuksen toteuttamisesta vastaa kunnanhallitus. 
 
Valtuuston päätöksen jälkeen on vielä tarkasteltu yleishallinnon, teknisen 
toimen ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa uuteen yksikköön tarvittavia 
tiloja sekä laadittu sen pohjalta teoreettinen tilaohjelma. 
 
Laaditun tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on kunnan uuden 
palveluyksikön rakentaminen siten, että kunta voi tuottaa hankinnan koh-
teen kuvauksessa määriteltyjä palveluita rakennuksessa. Kunta vuokraa 
rakennuksen joko määräaikaisesti 10 vuodeksi, jonka jälkeen vuokrasopi-
mus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisesti 20 vuodeksi. 
 
Kunnan ja kuntayhtymän tulee sisällyttää lain kuntien ja kuntayhtymien 
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveyden-
huollossa- voimaantulon jälkeen tehtäviin ja vuoden 2020 jälkeen voi-
massa oleviin sopimuksiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa ja raken-
nusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuk-
siin sopimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisäätei-
sessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 
2021 tai 2022 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisa-
nomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta. Sen es-
tämättä, mitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista anne-
tussa laissa (1397/2016) säädetään, irtisanomisehto voidaan sisällyttää 
myös voimassa oleviin hankintasopimuksiin ilman uutta hankintamenette-
lyä. (28.12.2018/1326) 
 
Kunta vuokraa korttelissa 37 (Ojustie) sijaitsevasta Y-alueesta noin 4 500 
m2 tontin rakennuspaikaksi 50 vuoden ajaksi.  
 
Rakennettavan yksikön tulee mahdollistaa kunnan tarjoavan asiakkaillensa 
tiloissa tehostetun palveluasumisen paikkoja, vuorotteluhoitopaikkoja, pal-
veluasumisen asuntoja sekä tukiasumista. Toimittaja vastaa siitä, että ra-
kennus rakennetaan siten, että kunta saa luvan tuottaa kiinteistössä han-
kinnan kohteena olevat palvelut. Yksikössä tulee olla 25 asukaspaikkaa, 
jotka jakautuvat seuraavasti: 
 

 tehostettu palveluasuminen  10 paikkaa 

 palveluasuminen   10 paikkaa 

 vuorotteluhoito  5 paikkaa. 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160548#a28.12.2018-1326
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Laaditun teoreettisen tilaohjelman mukaan yksikön ohjelma-ala on yh-
teensä 840,5 ohm2, joka jakaantuu seuraavasti: 
 

 asuintilat  600,0 ohm2 

 yleiset tilat  116,0 ohm2 

 henkilökunnan tilat  43,5 ohm2 

 tukitilat  61,0 ohm2 

 varastotilat  20,0 ohm2. 
 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus siten, 
että valintaperusteena on halvin hinta.  
 
Laadittu tarjouspyyntö siihen kuuluvine liitteineen toimitetaan esityslistan 
oheismateriaalina. 
 
Palveluasumisen yksikön rakentamiseen ja vuokraukseen liittyen pyyde-
tään vielä asiantuntijakommentit ennen tarjouspyynnön julkaisemista. 

  
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää avata palveluasumisen kilpailutuksen laaditun tar-
jouspyynnön ja siihen kuuluvien liitteiden mukaisesti.  

 
Lisäksi hallitus valtuuttaa hallinto-osaston tekemään tarvittaessa teknis-
luonteisia korjauksia tarjouspyyntöön ennen tarjouspyynnön julkaisemista. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Lisäksi hallitus totesi, että ennen kilpailutuksen avaamista voidaan vielä 
käydä avoin markkinavuoropuhelu hankinnasta. 

 
— — 

– Kunnanhallitus 2.12.2019, 295 § 
 
Tarjousasiakirjaluonnokset lähetettiin kuudelle eri toimijalle etukäteen tu-
tustuttaviksi ja kommentointeja varten. Markkinavuoropuhelut käytiin 
18.11.2019 viiden eri toimijan kanssa ja yksi lähetti kommentit 19.11.2019.  
 
Kaikki markkinavuoropuheluihin osallistuneet toimijat ilmoittivat, että mah-
dollinen vuokrasopimus tulisi tehdä vähintään 20 vuodeksi tai jopa 30 vuo-
deksi. 10 vuoden vuokrasopimus nähtiin liian lyhyeksi.  
 
Saatujen arvioiden perusteella vuokran määräksi tullee 3,6–7,2 milj. euroa 
30 vuoden vuokrasopimuksella eikä kunta omista rakennusta.  
 
Keskustelujen yhteenvetona todettiin, että kunnalle on kokonaistaloudelli-
sesti edullisinta rakennuttaa palveluasumisyksikkö itse eikä vuokrata sitä 
ulkopuoliselta taholta.  
 
Mikäli kunta rakennuttaa oman kiinteistön sen kustannus arvioidaan olevan 
enimmillään 3,5 milj. euroa ja kunta omistaa silloin rakennuksen. Lähes 
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kaikki markkinavuoropuheluihin osallistuneet toimijat olivat valmiita tarjoa-
maan vaihtoehtoisena mallina kokonaisvastuu-urakalla (KVR) toteutetta-
van hankinnan.  
 
Tilojen suhteen keskusteluihin osallistuneilla toimijoilla ei ollut merkittäviä 
huomautuksia  
 
Hankinnan toteuttamisen aikataulu voidaan pitää vastaavana kuin mitä 
vuokraamistilanteessa olisi, tavoitteena rakennuksen käyttöönotto keväällä 
2021. Ensi vuoden talousarvioon ja suunnitelmavuodelle 2021 varataan 
investointimäärärahaa ja rahoitusmallista päätetään erikseen myöhemmin.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa päätöstään 20.5.2019 
§ 32 siten, että kunta rakennuttaa palveluasumisen yksikön vuokraamisen 
sijaan. 
 
Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se   

 hyväksyy hallituksen 21.10.2019 § 267 vahvistaman tilaohjelman 

 hyväksyy alustavan kustannusarvion 3,5 milj. euroa ja  

 valtuuttaa hallituksen ratkaisemaan muut hallintosäännön 13 §:n 19. 
kohdan asiat.  

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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296 § 
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. 

— — 

 

– Kunnanhallitus 2.12.2019, 296 § 

 

Kunnanhallitus käsitteli 4.11.2019 § 276 vuoden 2020 talousarviota ja vuo-
sien 2021–2022 taloussuunnitelmaa käyttötalouden osalta. Kunnanhallituk-
sen kokouksen jälkeen toiminnallisia tavoitteita on tarkastettu. Määräraho-
jen tarkistusten jälkeen kunnanjohtajan lisäsäästövelvoite sosiaalitoimelle 
oli 20 000 euroa ja sivistystoimelle 30 000 euroa.  
 
Kunnanhallituksen 4.11. kokouksen jälkeen tehdyt korjaukset ja muutokset 
ovat seuraavat: 

 
Yleishallinto 

– Lapin Pelastuslaitoksen maksuosuutta korjattu 9 371 euroa pie-
nemmäksi 
 

Vanhustyö/kotipalvelu 

 yhden lähihoitajan palkan lisäys ja kahden työntekijän palkankor-
jaus koko vuodelle, lisätty 86 034 euroa 

 Ojusniitystä ja Marjapaikasta vähennetty kunnanjohtajan sosiaalitoi-
meen kohdistuvaan säästövelvoitteeseen perustuen 20 000 euroa 

 
Vammaispalvelu 

 korjattu henkilökohtaisille avustajille maksettavia avustuksia 20 086 
euroa pienemmäksi 

 
Perusopetus 

– erityisopetuksen palkkamenoja pienennetty 28 592 euroa 
 
Toinen aste 

 erityisopetuksen palkkamenoja pienennetty 4 008 euroa 
 
Aikuiskoulutus 

 palkkamenoja pienennetty 3 620 euroa 
 
Nuorisotoimi 

 nuorisotyöntekijän hankkeelle siirretyn palkan osuuden vähentämi-
nen hallinnosta, 2 010 euroa 
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Liikuntatoimi 

 lisätty moottorikelkkareitistöjen kunnossapitoon 10 000 euroa 

 lisätty reitistöjen kehittämissuunnitelman laatimiseen 5 000 euroa 
 

Alueiden käyttö 

 lisätty 5 000 euroa yksityistieavustuksiin 
 

Kiinteistönhoito 
– lisätty Tuomaanpalon tonttien myyntitulo-odotusta 26 000 eurolla. 

 
Investoinnit 

 
Investointeja ei käsitelty hallituksen kokouksessa 4.11.2019. Kunnanjohta-
jan esitys vuoden 2020 nettoinvestoinneiksi on 2 959 000 euroa, 2021 
suunnitelmavuoden 4 060 000 euroa ja 2022 suunnitelmavuoden 3 095 
000 euroa. 
 
Kunnan merkittävin investointihanke vuonna 2020 on vanhusten palvelu-
asumisyksikön rakentaminen. Hanke on budjetoitu toteutettavaksi vuosina 
2020-2021 (2,9 milj. euroa – 3,5 milj. euroa). Vuosille 2021-2022 on budje-
toitu uuden pelastusaseman suunnittelu ja rakentaminen (3,2 milj. euroa). 
Lisäksi valmisteltavana hankkeena on uuden rivitalon rakentaminen. Ra-
hoitusmuodon valinta ratkaistaan lopullisesti hankkeiden aloituksen yhtey-
dessä. Vuodelle 2020 on budjetoitu myös mm. uuden vedenottamon ra-
kentaminen (310 000 euroa) ja kirkonkylän yleiskaavoituksen jatkaminen 
(75 000 euroa). 
 

Henkilöstösuunnitelma 
 
Vuoden 2019 mukainen henkilöstömäärä on 177,21 (määräaikaisia 13,60). 
Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 181,17 ja 
vuonna 2021 182,03 henkilöä. Yleishallinnon henkilöstömäärä on ensi 
vuonna 16,0, sosiaalitoimen 57,62, sivistystoimen 79,55 ja teknisen toimen 
28,0. Henkilöstösuunnitelmassa keskuskeittiön henkilöstö on siirretty yleis-
hallinnosta tekniseen toimeen. 
 
Suunnitelmakaudella henkilömäärä pysyy kaikilla osastoilla lähestulkoon 
samana pieniä vuosittaisia vaihteluita lukuun ottamatta. Henkilöstösuunni-
telmassa ei ole kuitenkaan vielä huomioitu uuden palveluasumisyksikön 
vaikutusta sosiaalitoimen henkilöstömäärään. 

 
Talousarvio, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

 
Toimitetussa talousarvioehdotuksessa menot ovat 25 472 904 euroa, joka 
jakautuu seuraavasti: 
- käyttötalous 84 % 
- investoinnit 12 % 
- rahoitus 4 % ja  
- tuloslaskelma 67 500 euroa (alle yhden prosentin). 
 

Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 49 ja henkilöstömenojen 39 
prosenttia. 
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Toimintakate on 17 815 703 euroa (+2,7 %) ja jakautuu hallintokunnittain 
seuraavasti: 

 sosiaalitoimi 58 %, josta terveystoimen osuus 37 % 

 sivistystoimi 28 % 

 yleishallinto 8 % 

 tekninen toimi 5 % 

 elinkeinotoimi 1 %. 
 

Tarkastuslautakunta ja maaseutulautakunta jäävät alle prosentin. Vaaleihin 
ei ole varattu määrärahaa. 
 
Tulot ovat 24 928 699 euroa. Verotuloiksi on arvioitu 9,25 milj. euroa (+2,8 
%) ja valtionosuuksiksi 9,54 milj. (+4,9 %). Kokonaistuloista verojen osuus 
on 37 ja valtionosuuksien 38 prosenttia. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu 
50 000 euroa. 
 
Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 65 000 ja suunnitelman 
mukaisiin poistoihin 900 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan vuosi-
kate on 0,92 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 51 469 euroa.  
 
Pitkäaikaista talousarviolainaa on budjetoitu nostettavaksi 1,5 milj. euroa ja 
vanhoja lainoja lyhennetään 1,0 milj. euroa. Rahoitusosan lainanotolla on 
ajateltu rahoitettavan vuoden 2020 investointihankkeet ja osin vanhojen 
lainojen lyhennykset. Kunnalla on käytössä kuntatodistusohjelma lyhytai-
kaisen lainan nostoa varten. Vuoden 2020 lopussa arvioidaan kunnan lai-
nakannan olevan noin 8,4 milj. euroa eli noin 3 570 euroa/asukas. 

 
 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus toimitetaan esityslistan oheisma-
teriaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talousar-
vioesityksen ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman valmistelun mukai-
sena. 
 

Päätös Kunnanhallitus teki yksimielisesti vuoden 2020 talousarvion käyttötalous-
osaan seuraavat muutokset: 

 Lisättiin hankkeisiin Digikannustinprojekti 2020-2021 ja Viisaan kasvun 
Lappi –hanke. 

 Päivitetään talousarviokirjaan sivistyslautakunnan käsittelemät toimin-
nalliset tavoitteet. 

 Ruokapalvelun tehtäväalueelle keskuskeittiön toiminnalliseksi tavoit-
teeksi lisättiin: ”Lähiruuan osuuden kasvattaminen vähintään 10 pro-
senttiin”. 

 Reitistöjen kehittämissuunnitelman laatimiseen varattu 5 000 euron 
määräraha siirrettiin liikuntatoimesta teknisen lautakunnan alle aluei-
den käytön tehtäväalueelle. 

 Kiinteistönhoidon sanallisiin tavoitteisiin lisättiin: ”Kiinteistönhoidon te-
hostaminen vuoden 2020 aikana.” 
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Investointiosaan kunnanhallitus teki yksimielisesti seuraavat muutokset: 

 Investointiosan rivitaloa koskevaa sanallista lausetta muutetaan seu-
raavasti: ”Lisäksi valmisteltavana hankkeena on uuden rivitalon raken-
taminen kunnan konsernirakenteen kautta.” 

 Poistettiin Kirjaston osalta 15 000 euroa (etupuolen katettu ramppi) 

 Poistettiin Uusi pelastuslaitos talousarviovuodelta ja suunnitelmavuo-
silta. 

 Kielan osalta määrärahaa muutettiin 47 000 eurosta 20 000 euroon 
(kuntotutkimus ja tarvittavat pienet parannukset). 

 ”Sinitöyssyt Puthaanrannantielle” muutettiin ”Yhtenäiskoulun liikenne-
järjestelyiksi” ja määrärahaa pienennettiin 20 000 eurosta 11 000 eu-
roon. 

 Urheilukentän vuoden 2022 suunnitelmavuodelle muutettiin määrära-
havaraus 1 000 000 eurosta 500 000 euroon. 

 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talous-
arvioesityksen ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman valmistelun ja 
kunnanhallituksen tekemien muutosten mukaisesti. 
 
Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin 10 minuutin kokoustauko. Tauon 
päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaikki ennen taukoa kokouksessa ol-
leet ovat edelleen läsnä kokouksessa. 
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297 § 
Suunnitelma organisaatiouudistuksen toteuttamisesta 
Dnro 190/29.11.2019  
 

Kuntastrategiassa on esitetty kunnan tavoitteet elinvoiman ja hyvinvoinnin 
edistämisen suhteen. Tavoitteena on myös, että kuntatyö siirtyy uuteen ai-
kaan:  
 
Vuonna 2025 kuntaorganisaatio on virkistynyt, oppinut uutta ja rakentaa 
tulevaisuuden kuntaa avoimessa yhteistyössä. Suhtaudumme ennakkoluu-
lottomasti uusiin mahdollisuuksiin, kerromme itsestämme maailmalla ja tar-
tumme edelläkävijöinä teknologian uusiin ihmeisiin. Pidämme huolta henki-
löstöstämme ja kannustamme työntekijöitä kehittämään osaamistaan.  
 
Valtuustokaudella 2017-2021 visiomme tarkoittaa sitä, että käynnistämme 
muun muassa organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa 
kuntalaislähtöistä toimintatapaa ja yhden luukun periaatetta. Uudistukseen 
sisältyy myös Muonion uusi osallisuusmalli.   
 
Muonion kunta on ollut taloudellisissa haasteissa, ja vuoden 2015 talousar-
vion yhteydessä valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 
vuosille 2015-2018. Ohjelmaa on päivitetty vuoden 2016 talousarvion hy-
väksymisen yhteydessä. Taloutta on pystytty tasapainottamaan niin, että 
vuoden 2017 lopussa kattamatonta alijäämää oli 35 659 euroa. Vuoden 
2018 alijäämä on kasvattanut taseen alijäämän 157 000 euroon, ja vuoden 
2019 tilinpäätöksestä on tulossa jopa yli 600 000 euroa alijäämäinen.  
 
Kunnan taloudellisiksi riskeiksi on vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä 
arvioitu heikko omavaraisuus. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pi-
tää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta; Muoniossa tämä oli vuoden 2018 tilin-
päätöksessä 23,3 %. Muonion kuntatalouden velkarasitetta voidaan kuvata 
merkittäväksi. Kassan riittävyys vuonna 2018 oli 7,5 päivää, lainakanta oli 
3132 euroa/asukas. Kunnan lainanhoitokate on heikko (alle 1). Kunnan tu-
loveroprosentti on korkea, 21,5%. Yhden veroprosentin tuotto on 330 000 
euroa. Kunnalla on lähivuosille huomattavia investointipaineita. Taloudelli-
sista haasteista huolimatta kunnan on onnistuttava kuntastrategiassa ase-
tetuissa elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissään.  

 
 Organisaatiouudistus 

 
Kunnassa on valmisteltu organisaatiouudistusta loppusyksystä 2019. Or-
ganisaatiouudistuksen valmistelussa on hyödynnetty osallistavaa mallia; 
tähän liittyen on järjestetty luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoi-
den valmistelevia työpajoja, lisäksi on hyödynnetty keväällä 2019 toteute-
tun kuntalaiskyselyn tuloksia. Valmistelun pohjalta esitetään, että kun-
nassa aloitetaan 1.1.2020 organisaatiouudistus, joka saatetaan valmiiksi 
kevääseen 2021 mennessä.  
 
Organisaatiouudistuksen keskiössä tulevat olemaan: 
 
1. ”Palveluiden yhden luukun periaate” ja kuntakonsernin asiakaslähtöi-

set, prosessimaiset toimintatavat – resurssitehokkaat ja toimivat palve-
lut  
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2. Yhteistyön, osallistumisen ja osallistamisen lisääminen kuntakonser-
nissa sekä palveluiden tuottamisessa 

3. Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö – ennakoiva ja oppiva organisaatio, 
johtamis- ja alaistaidot muutoksessa 

4. Viestinnän terävöittäminen – avoimuus ja läpinäkyvyys, vaikuttaminen 
ja osallistuminen. 

 
Organisaatiouudistuksen aikataulu 
 

Alustava aikataulu kunnan organisaatiouudistukselle tulee olemaan seu-
raava:  
 
1. Esitys uudesta organisaatiorakenteesta keväällä 2021 (05/2021) 

 Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: kuntalaiskysely, taustakartoi-
tus henkilöstölle ja henkilöstökysely; työpaja; viranomaistyöpajat 
laajennetulle johtoryhmälle; luottamusmiestyöpajat; avoin valmiste-
leminen ja tiedottaminen, viestintä; aktiivinen yhteistoimintatyöryh-
män toiminta. 
 

2. Kuntakonsernirakenteen tarkastaminen 2020-2021 (1,5 vuotta), esitys 
kuntakonsernirakenteesta keväällä 2021 (05/2021) 

 Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: Työryhmän nimeäminen val-
misteluun; aktiivinen valmistelu työryhmässä; aktiivinen viestintä 
lautakunnille ja hallitukselle. 
 

3. Henkilöstöhallinnon kehittäminen ja TYHY-toiminnan kehittäminen (1,5 
vuotta), projekti saatettu loppuun keväällä 2021 (05/2021) 

 Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: kunnan/kuntakonsernin palk-
karakenteen tarkastaminen; ajankohtaiset tehtäväkuvat ja TVA; työ-
hyvinvointia edistävän toiminnan käynnistäminen, henkilöstön työ-
hyvinvointihanke. 

 
Organisaatiouudistuksen toteuttaminen 

 
Jokaisen keskeisen toiminnan ympärille perustetaan tiimit, joita nimetyt tii-
mivetäjät koordinoivat (operationaalinen toiminta, alustava suunnitelma tii-
mivetäjistä on esitetty suunnitelmassa). Organisaation ohjausryhmänä tu-
lee toimimaan luottamushenkilöistä koostuva kokoonpano.  
 
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa edel-
lyttää, että työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitel-
lään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: 
 
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organi-

soinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien väli-
sessä yhteistyössä; 

2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olen-
naisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai 
liikkeen luovutusta; 

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 
sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suun-
nitelmia; sekä 
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4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaista-
mista, lomauttamista tai irtisanomista. 
 

Lisäksi, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimen-
piteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomi-
sia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palve-
lussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenette-
lyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioeh-
dotuksen. 
 
Kunnan organisaatiouudistuksen tuloksena kunnan henkilöstön asemaan 
voi kohdistua merkittäviä vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, pal-
velurakenteessa tai esimerkiksi kuntien välisessä yhteistyössä. Yhteistoi-
mintamenettelyyn ryhdytään siinä vaiheessa, kun on tiedossa, että toimen-
piteestä aiheutuu henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutok-
sia. Menettelyn käynnistäminen valmistelun alkuvaiheessa ei ole välttämä-
töntä. Kunnan organisaatiouudistusta tullaan käsittelemään aktiivisesti 
kunnan yhteistyöryhmäelimessä, ja tiimityöskentelyssä ko. edustus huomi-
oidaan.  

 
Kehittämissuunnitelma 

 
Kunnanvaltuusto päätti 10.12.2018 § 70 hyväksyessään vuoden 2019 ta-
lousarvion, että vuoden 2019 aikana laaditaan koko kuntaorganisaatiota 
koskeva kehittämissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan talouden, tehok-
kaan toiminnan sekä tulevan maakuntauudistuksen näkökulmat huomioi-
den, yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Kunnanhal-
lituksen koordinoimana käynnistetään toiminnallisen kehittämissuunnitel-
man valmistelu, jossa huomioidaan taloudellisuus, toiminnan tarkoituksen-
mukaisuus sekä selvitetään erilaiset palveluiden tuottamistavat. Kehittä-
missuunnitelma tulee saada valmiiksi kesäkuuhun 2019 mennessä. Valmis 
kehittämissuunnitelma esitellään valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 § 38, että kunta osallistuu tietojohtaminen 
kunnissa- verkostoon vuonna 2019. Verkostoon liittyen kunnanvaltuusto 
päätti 1.4.2019 § 18, että kehittämissuunnitelma toteutetaan vuoden 2019 
aikana ja esitellään sen jälkeen valtuustolle vuoden 2020 alussa. 
 
Kunnanjohtaja esittää, että suunnitelma organisaatiouudistuksen toteutta-
misesta korvaa kehityssuunnitelman laatimisen, koska se sisältää saman-
kaltaiset suuntaviivat kuin kehityssuunnitelmaan on esitetty sisällytettävän. 
Organisaatiouudistuksen yhteydessä koko kuntaorganisaation toimintaa 
tarkastellaan ja pyritään luomaan palvelurakenne, joka on sekä taloudelli-
nen että tehokas. Lisäksi organisaatiouudistuksessa osallistetaan laajasti 
henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Tietojohtaminen kunnissa -verkostosta 
saatua osaamista ja tuotoksia hyödynnetään organisaatiouudistuksen to-
teuttamisessa. 
 
Oheismateriaalina toimitetaan organisaatiouudistuksen suunnitelma ja ai-
katauluehdotus. 
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Ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää: 

 käynnistää 1.1.2020 organisaatiouudistuksen kyseisen suunnitel-
man mukaisesti.  

 että, kunnanhallitus nimeää organisaatiouudistuksen ohjausryhmän 
jäsenet. 

 
Tijo-verkostosta saatua osaamista ja tuotoksia hyödynnetään organisaatio-
uudistuksen toteuttamisessa. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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298 § 
Sosiaalitoimen määrärahasiirrot ja lisämääräraha 
Dnro 175/4.11.2019 

 
Sosiaalilautakunta on 28.10.2019 § 98 käsitellyt talouden toteumaa 
09/2019 saakka. Vanhustyön tehtäväalueen määrärahan arvioidaan ylitty-
vän n. 261 500 euroa, ylitykset koostuvat palkoista 180 000, ICT-palve-
luista n. 36 500 ja asiakaspalvelujen ostoista n. 45 000 euroa.  
 
Palkkamäärärahojen ylitys johtuu siitä, että Palvelukeskus Marjapaikassa 
ja Ojusniityssä on ollut asiakkaita lisäpaikoilla ja hoitajamäärän on pitänyt 
olla mitoituksen mukainen. Marjapaikassa on lisätty toinen työntekijä yö-
vuoroon. 
 
ICT-palveluissa ylitys johtuu LapIT Oy:n palveluista, joiden kustannukset 
ovat olleet arvioitua suuremmat.  
 
Asiakaspalveluiden ostoissa määräraha tulee ylittymään kustannuspaikalla 
vanhusten kotihoito muualla. Kuntamuutosta aiheutuva kustannus on viime 
vuoden talousarviokäsittelyssä pienennetty sosiaalilautakunnan esittä-
mästä 50 000 eurosta 5 000 euroon.  
 
Vanhustyö-kotipalvelu –tehtäväalueella asiakasmaksutuloja tullaan saa-
maan n. 23 000 euroa arvioitua enemmän. Omaishoidon tuen kustannuk-
set arvioidaan toteutuvan n. 30 000 euroa arvioitua pienempänä.  
 
Sosiaalityön tehtäväalueella työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan to-
teutuvan n. 30 000 euroa pienempänä. 
 
Vammaispalvelun tehtäväalueella Kehitysvammaisten laitospalvelut tulevat 
toteutumaan n. 78 300 arvioitua pienempänä ja vammaispalvelun henkilö-
kohtaisten avustajien palkkakustannukset n. 30 000 euroa arvioitua pie-
nempänä. 
 
Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisä-
määrärahan myöntämistä ja määrärahasiirtoja Vanhustyö, kotipalvelu- teh-
täväalueelle.  
 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se  

- siirtää määrärahaa sosiaalityön tehtäväalueelta 30 000 euroa vanhus-
työ, kotipalvelu -tehtäväalueelle 

- siirtää määrärahaa vammaispalvelun tehtäväalueelta 108 300 euroa 
vanhustyö, kotipalvelu -tehtäväalueelle 

- myöntää 70 200 euroa lisämäärärahaa vanhustyö, kotipalvelu -tehtävä-
alueelle Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 



Muonion kunta   Esityslista/  15/2019     421 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    2.12.2019 
 
 
 
299 § 
Sivistystoimen lisämääräraha perusopetukseen 
Dnro 186/21.11.2019 

 
Perusopetuksessa on uuden kilpailutuskauden ja muuttojen takia syntynyt 
budjetoitua enemmän kuljetuskustannuksia. Lisämäärärahan tarve on 
70 000 euroa. 
 
Sivistyslautakunta esittää 13.11.2019 § 163 perusopetuksen tehtäväalu-
eelle 70 000 euron lisämäärärahaa.  
 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 70 000 euroa lisämää-
rärahaa perusopetuksen tehtäväalueelle. Lisämääräraha katetaan tuloslas-
kelman tulorahoituksella. 

Päätös Heikki Pöyskö ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian kä-
sittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajan tämän pykälän ajan toimi Jukka Kor-
honen. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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300 § 
Nuorisovaltuuston vetoomus ilmaisen ehkäisyn puolesta 
Dnro 125/27.6.2019 
 

– Kunnanhallitus 23.9.2019, 244 § 
 

Nuorisovaltuusto esittää, että kunta maksaisi ilmaisen ehkäisyn kaikille 
muoniolaisille alle 25-vuotiaille nuorille. Ilmaisen ehkäisyn piiriin kuuluisivat 
ehkäisypillerit, - rengas, - laastari, - kapseli ja – kierukat sekä kondomit. 
Ilmaista ehkäisyä esitetään 25 vuoteen asti. Antti Rinteen hallitus on linjan-
nut uudessa hallitusohjelmassaan, että koko maassa otettaisiin käyttöön 
ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille; kokeilun jatkosta päätetään 
vaalikauden lopulla.  

 
Nuorisovaltuuston mukaan ilmainen ehkäisy edistäisi nuorten tasa-arvoa 
suhteessa maksuvastuuseen ja matalampaa kynnystä huolehtia eh-
käisystä. Nuorisovaltuusto on selvittänyt, että vuoteen 2019 mennessä lä-
hes 40:ssä kunnassa on otettu käyttöön ilmainen ehkäisy nuorille ja nuo-
rille aikuisille. Lapin kunnissa ko. käytäntö on voimassa muun muassa Ro-
vaniemellä, Torniossa, Ylitorniolla, Keminmaassa, Tervolassa, Inarissa ja 
Kolarissa. Meri-Lapissa (Tornio, Ylitornio, Keminmaa, Tervola) vuonna 
2018 uutisoitiin, että ilmainen ehkäisy vähensi aborttien määrää suhteessa 
neljän vuoden takaiseen tilanteeseen. Raumalla on puolestaan selvitetty, 
että maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille säästää kunnalle noin 100 000 eu-
roa vuodessa. (Yle 8.11.2018.) 

 
Nuorisovaltuusto on selvittänyt Muonion äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola-
osastolta muun muassa ehkäisymenetelmistä ja näiden hinnoista.  Väestö-
keskuksen mukaan muoniolaisia 13-25- vuotiaita nuoria on noin 271 henki-
löä, joista naisia on 140 henkilöä. Noin neljäsosa muoniolaisista nuorista 
on tällä hetkellä ehkäisyasiakkaana. Nuorisovaltuuston mukaan Muonion 
kunnalle syntyisi vuoden aikana lisäkustannuksia noin 4 900 euroa/vuosi, 
jos kunta tarjoaisi ilmaisen ehkäisyn alle 25-vuotiaalle muoniolaiselle nuo-
relle.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus pyytää Nuorisovaltuuston vetoomukseen ilmaisen ehkäisyn 
puolesta lausunnot sivistyslautakunnalta ja sosiaalilautakunnalta.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 
– Kunnanhallitus 2.12.2019, 300 § 
 

Sosiaalilautakunta on käsitellyt lausuntopyynnön 28.10.2019 § 100 ja puol-
taa vetoomusta myöhemmin esitettävät kannanotot huomioiden ja esittää 
kustannusten korvaamista yhteisvastuullisesti hallintokunnittain. 
 
Nuorisovaltuuston vetoomuksen tavoitteena on parantaa nuorten seksu-
aali- ja lisääntymisterveyttä, vähentää ei-toivottuja raskauksia ja raskauden 
keskeytyksiä sekä vähentää sukupuolitautitartuntoja. Ehkäisyn korkea 
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hinta voi estää aloittamista tai johtaa sen keskeytymiseen. Yksilön hyvin-
voinnin ja yhteiskunnan kokonaiskustannusten vuoksi on perusteltua ja jär-
kevää hoitaa ehkäisy kuntoon sen sijaan, että hoidetaan ei-toivottujen ras-
kauksien seurauksia ja sukupuolitauteja.  
 
Tärkeänä nähdään, että maksutonta ehkäisyä tarjottaisiin kunnan kouluter-
veydenhuollon ja ehkäisyneuvolan yhteistyönä. Lautakunta näkee ensisi-
jaisen tärkeänä sen, että vastuutahona toimivat/nuoren kanssa asiasta 
keskustelevat työntekijät ottavat erityisellä tarkkaavaisuudella huomioon ja 
tekevät jatkuvaa arviointia sen suhteen, nouseeko nuoren tilanteesta työn-
tekijälle huolta. Tässä korostuu jatkossakin sosiaalitoimen kanssa tehtävä 
yhteistyö. Kynnys lastensuojelullisen huolen ilmaukseen on syytä pitää ma-
talana, kun kyse on alaikäisen seksuaalisuudesta ja aina tulee ottaa huo-
mioon ehkäisyä hakevan ikä, kehitystaso, psyykkinen vointi ja muut seksu-
aalisuuteen liittyvät asiat, kuten oma tahto. Erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä seksuaalisen kanssakäymisen suojaikärajaan (16 v.) ja siihen liittyviin 
rikoslain kohtiin. 
 
Sosiaali- ja nuorisotoimen sekä terveydenhuollon edustajat ovat keskustel-
leet yhdessä ja ovat todenneet, että yhteistyötä asian tiimoilta tiivistetään 
entisestään, kehitetään yhdessä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavia 
asioita ja kiinnitetään erityisesti huomiota myös seksuaalisen kaltoinkohte-
lun tunnistamiseen. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Väestöliitto ja Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-
tos ovat jo vuodesta 2016 suositelleet, että kunnat tehostavat nuorten sek-
suaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. 
 
Lautakunta esittää, että ilmaisen ehkäisyn alaikäraja on 14 vuotta. Lauta-
kunta painottaa seksuaalikasvatuksen roolia ja merkitystä ilmaista eh-
käisyä myönnettäessä.  Se haluaa seksuaalikasvatuksen olevan ajanta-
saista, laadukasta sekä sisällöltään ja kestoltaan riittävää ja asiantuntevaa 
sisältäen sekä teoriaa että käytäntöjä. Lautakunta katsoo, että pelkästään 
koulussa annettava terveystiedon osa-alueena oleva seksuaaliterveyden 
kokonaisuus ei riitä vastaamaan näihin tarpeisiin ja haasteisiin. Seksuaali-
kasvatuksen tulee kuulua riittävän laajasti yksilön seksuaaliturvallisuuteen 
ja –terveyteen liittyvien asioiden käsittelyä. 
 
Sivistysosasto on osastokokouksessaan 6.11.2019 keskustellut aloitteesta 
ja puoltaa sitä. Osasto kannattaa sosiaalilautakunnan esittämää tarken-
nusta ikärajaan. Perusopetuksessa seksuaalikasvatus on ajan tasalla mm. 
opettajien äskettäisen kouluttautumisen ja 7–9 luokkien oppilaita on käynyt 
kouluttamassa koulun ulkopuolinen seksuaaliterapeutti. Seksuaalikasva-
tusta koskeva huoli otetaan huomioon ja sitä kehitetään yhteistyössä sosi-
aalitoimen kanssa. 
 
Sivistyslautakunta on käsitellyt lausuntopyynnön 13.11.2019 § 158 ja se 
puoltaa nuorisovaltuuston esitystä sosiaalitoimen esittämillä tarkennuksilla.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta maksaa ilmaisen ehkäisyn 
kaikille muoniolaisille 14-25-vuotiaille nuorille 1.1.2020 alkaen. Ilmaisen 
ehkäisyn piiriin kuuluvat ehkäisypillerit, - rengas, - laastari, - kapseli ja – 
kierukat sekä kondomit. 

 
  Kustannukset katetaan sosiaalilautakunnan talousarviosta. 
 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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301 § 
Muonion Matkailu ry:n antolainan ehdot 
Dnro 87/30.4.2019 
 

Kunnanvaltuusto myönsi 7.10.2019 § 51 Muonion Matkailu ry:lle Visit Muo-
nio 2025 –hankkeen toteuttamiseen 60 000 euron antolainan (3 x 20 000e) 
sillä ehdolla, että hanke saa EAKR-rahoituksen Lapin liitolta. Lisäksi val-
tuusto päätti, että lainaehdoista päättää kunnanhallitus. 

 
Lapin Liitto on 17.11.2019 hankepäätöksellään myöntänyt EAKR ja valtion 
rahoitusta hankkeelle yhteensä 216 200 euroa (80 % hankkeen hyväksy-
tyistä tukikelpoisista kokonaiskustannuksista). Hankkeen toteutusajaksi on 
tarkentunut 1.11.2019 - 31.5.2022 ja kokonaiskustannuksiksi 270 250 eu-
roa. 

 
Kunnan kannalta kyseessä on antolaina, josta tulee laatia velkakirja ja 
määrätä velalle korko. Antolainasta on laadittu velkakirjan luonnos, jossa 
velan koroksi on määritetty 0,1 %. Velkakirjan luonnoksessa lainan ensim-
mäisen 20 000 euron erän voi nostaa, kun hanke on käynnistynyt. Lainan 
toisen 20 000 euron erän voi nostaa 1.6.2020 ja kolmannen erän voi tarvit-
taessa nostaa hankkeen toteutusaikana.  
 
Antolainan takaisinmaksu korkoineen tapahtuu kahdessa erässä. Ensim-
mäisen erän, 20 000 euroa + korko (ajalta nostoajankohta - 31.12.2021), 
lyhennyksen eräpäivä on 31.12.2021. Lainan loppuosan (velka + korko) 
eräpäivä on 31.12.2022. Laina tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan 
31.12.2022.  
 
Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin 
kustannuksiin tai perii tukia takaisin, on Muonion Matkailu ry:n hallitus vas-
tuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan kokonaisuudessaan takai-
sin kunnalle.  
 
Luonnos velkakirjasta toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.  

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että Muonion Matkailu ry:lle myönnetään 60 000 
euron antolaina (3 x 20 000e) laaditun velkakirjan mukaisin ehdoin. 

 
Päätös Minna Back-Tolonen ja Heikki Pöyskö ilmoittivat olevansa esteellisiä ja 

poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana tä-
män pykälän ajan toimi Jukka Korhonen. 

 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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302 § 
AALTO – Surffiaallon toteutus 
Dnro 137/30.8.2019 
 

Kunnanvaltuusto myönsi 18.6.2018 Muonion Melojat ry:lle antolainan Surf-
fiaallon toteutuksen esiselvityshankkeen toteuttamiseen 11.6.2018 – 
10.6.2019 välisenä aikana. Hankkeen rahoittajana toimi Leader Tunturi-
Lappi ry. Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet toteuttaa ja laa-
tia alustavat suunnitelmat surffiaallon rakentamiseksi keskustan läpi virtaa-
van Jerisjoen kosken kohdalle. Muonion Melojat ovat lähestyneet kuntaa ja 
esittäneet jatkotoimenpiteeksi surffiaallon rakentamista kunnan toimesta. 

 
Mikäli surffiaalto rakennetaan, elävöittää se ennen kaikkea Muonion kes-
kustaa, luo harrastepaikan vesiurheilun harrastajille, tarjoaa mahdollisuu-
den tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen sekä tukee kunnan yritystoi-
mintaa. Surffiaaltopaikan ympärille olisi mahdollista rakentaa puistomai-
sempaa kyläilmettä. Hanke liittyy myös kunnan strategiaan kehittää kes-
kustasta vetovoimainen ja elinvoimainen taajama sekä yleiskaavan laatimi-
seen, jossa suunnitellaan keskustaan yrittämisen ja asumisen lisäksi alu-
eita virkistyskäyttöön.  

 
Surffiaalto on jo nyt esiselvityshankkeen aikana näkynyt vahvasti medi-
oissa ja herättänyt median kiinnostuksen lisäksi myös kiinnostusta kan-
sainvälisesti, näin ollen voidaan olettaa, että jatkossakin surffiaalto toisi 
kunnan imagolle positiivista vaikutusta. Surffauskohteet vaativat perintei-
sesti laajamittaista matkustamista useimmiten lentäen. On ilmaston kan-
nalta kestävää luoda harrastepaikkoja lähelle harrastajia, kun lajia voisi 
harrastaa kotimaassa. Surfffiaalto-hanke omalta osaltaan toteuttaisi siis 
kestävää matkailua. 

 
Esiselvityshanke on nyt päättynyt ja esiselvityksen tuloksia on käyty esitte-
lemässä kunnanhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle. Esiselvitys osoit-
taa, että Muonion keskustan läpi virtaavaan Jerisjoen Suukoskeen on 
mahdollista luoda pieni ja hyvä jokiaalto, jota pystytään säätämään melon-
taan tai surffaukseen sopivaksi. Esiselvityksen kustannuslaskelman mu-
kaan investoinnin suuruus on kaiken kaikkiaan n. 188 000 euroa. Lapin 
Liitto avasi ylimääräisen AIKO-rahoitushaun ajalle 5.- 30.8.2019 (määrä-
raha yht. 50 000 euroa). Kunta haki surffiaallon rakennesuunnitelman laati-
miseen (14 400 euroa) AIKO-rahoitusta, mutta sai kielteisen päätöksen 
hankkeelle. Esiselvityshankkeen tulosten pohjalta surffiaaltoon investoin-
nista on päätettävä tuleville vuosille (tarkemmat suunnitelmat ja luvat 
vuonna 2020, aallon rakennus vuonna 2022-2024).  

 
Surffiaaltohankkeen alustava kustannus- ja toimintasuunnitelma toimite-
taan esityslistan oheismateriaalina. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää masterplan- hankkeen ohjausryhmälle, että se huo-
mioisi keskustaajaman kehittämissuunnitelmassa surffiaallon. Mikäli ko. 
suunnitelmassa hanke osoittautuu kannattavaksi ja keskustaajaman elin-
voimaa edistäväksi, kunta lähtee mukaan käynnistämään surffiaallon luvi-
tusprosessia korkeintaan 30 000 euron osuudella. Kevääseen 2020 men-
nessä selvitellään erilaisia rahoitusinstrumentteja- ja malleja hankkeelle.   

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä lisäyksellä, että esitys toimite-

taan myös keskustan osayleiskaavan ohjausryhmälle. 
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303 § 
LapIT Oy:n osakkeenomistajien kuuleminen 
Dnro 188/6.10.2019 
 

LapIT Oy on lähettänyt osakkeenomistajille 6.10.2019 pyynnön ilmoittaa, 
käyttävätkö omistajat lunastusoikeuttaan osakkeeseen, jonka Oulun kau-
punki myy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. 

  
Oulun kaupunki on tehnyt päätöksen luopua LapIT Oy:n osakkuudesta 
koska yhteistyö ei ole konkretisoitunut palveluhankinnoiksi omistuksen 
ajanjaksolla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky on päässyt Oulun 
kaupungin kanssa sopimukseen osakkeen ostamisesta. Kauppa toteute-
taan keväällä yhtiön arvonmäärityksessä täsmennetyllä osakkeen hinnalla 
9 375 euroa. 

  
LapIT Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallitus on käynnistänyt lu-
nastuslausekkeen mukaisen kuulemismenettelyn, jolloin osakkeenomista-
jalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle 
siirtyvä osake. Lunastushinta on aina yhtiön edellisessä suunnatussa osa-
keannissa tai vastaavassa omistusjärjestelyssä osakkeesta maksettu 
hinta. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. 

  
Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön osakkeenomistajilla on kaksi kuukautta 
aikaa ilmoittaa kiinnostuksensa LapIT Oy:n osakkeen lunastamiseksi. 

  
Ehdotus  kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä lunastusoikeutta Oulun kaupungin 
luovutettavaan osakkeeseen.  
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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304 § 
Paikallinen sopimus hälytysrahakäytännöstä 
Dnro 88/30.4.2019 
 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n Muonion-Enontekiön ao 112 
on 30.4.2019 saapuneella kirjeellä esittänyt uutta paikallista sopimusta hä-
lytysrahan osalta. Uutta paikallista sopimusta hälytysrahan osalta esitetään 
seuraavasti: 
 

 Nykyinen hälytysraha on arkipäiviltä 25 euroa, viikonlopuilta la ja su, 
sekä juhlapyhiltä 40 euroa. 

 Esitetään korotukseksi arkipäiviltä 50 euroa, viikonlopuilta ja juhlapy-
hiltä 80 euroa 

 Lisäksi esitetään aikarajan poistamista (KVTES) siten, että hälytysraha 
saataisiin aina, kun työntekijä tekee ylimääräisen vuoron työnantajan 
pyynnöstä. Esim. työntekijä jää aamuvuorosta iltavuoroon. 

 Ensisijaisesti aina pyritään saamaan sijainen. 
 

Perustelut esitykselle ovat seuraavat: 
 

 Sijaisten saaminen on ollut jo pidemmän aikaa tosi vaikeaa, sijaisia ei 
ole. 

 Toivotaan, että useampi työntekijä suostuisi joustamiseen, kun saa 
siitä isomman korvauksen. 

 Vastaava käytäntö on ollut useissa hoitoalan työpaikoissa käytössä jo 
vuosia. 

 Esitys on kohtuullinen korvaus työntekijän joustamisesta ja vapaa-ajan 
menetyksestä.  

 Hyvä ja turvallinen hoito taataan vai täydellä miehityksellä. 
 

KVTES III LUKU 22 §:n mukaan työhön saapumisesta aiheutuvasta häiri-
östä maksetaan 7,61 euron hälytysraha, mikäli viranhaltija/työntekijä kutsu-
taan (hälytetään) työnantajan toimesta työhön vapaa-aikanaan hänen pois-
tuttuaan työpaikalta ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla tai että 
hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä. Kutsun pitää edellyttää 
enintään viiden tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. Mikäli työ-
hön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista työ-
hön saapumista, hälytysrahaa ei makseta. Viranhaltijalle/ työntekijälle mak-
setaan vähimmäiskorvaus hälytysluonteisen työn edellyttämistä matkaku-
luista. 

 
Sosiaalijohtaja on 19.5.2019 saapuneella lausunnollaan puoltanut hälytys-
rahan uutta paikallista sopimusta ehdotuksen mukaisesti, sillä lisäyksellä, 
että: 
 
”Lähtökohtana on oltava periaate, että vahvistettua työvuorolistaa noudate-
taan ja vapaapäivältä työntekijä hälytetään vasta kun muut vaihtoehdot on 
selvitetty. Vapaapäiviä vaihdettaessa työaikalain viikkolepoaikaa koskevat 
määräykset tulee huomioida.  Lisäksi edellytän painotettavaksi erityisesti 
sitä, että asukasturvallisuuden ja työsuojelun näkökulmasta kahden peräk-
käisen työvuoron teettämisen tulee olla poikkeuksellinen toimenpide, johon 
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voidaan mennä vasta, kun kaikki muut vaihtoehdot on selvitetty. Tästä käy-
tetään yleisesti tuplavuoro-termiä. Lisäksi mietittäväksi tulee, tehdäänkö 
paikallinen sopimus määräajaksi vai toistaiseksi voimassaolevaksi. ” 

 
Lapin sairaanhoitopiiriltä ja Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollon 
johtavalta hoitajalta on saatu tieto, että hälytysraha käytössä kaikilla työn-
tekijöillä ja sen maksamisessa noudatetaan sairaanhoitopiirin ohjetta: Jos 
työntekijä kutsutaan vapaalta ylimääräiseen työvuoroon tai hän joutuu jää-
mään iltavuoroon-yövuoroon tai joutuu työantajan tarpeesta vaihtamaan 
työvuoroa, maksetaan hälytysraha. Normaaliaikana noudatetaan KVTES-
ohjeita hälytysaikajoissa, mutta kesä- ja juhlapyhien aikana on Lshp:n oh-
jeet käytössä. Liitteenä Lapin sairaanhoitopiirin kesäsopimus. 
 
Palkanlaskennasta saadun tiedon mukaan kunnassa hälytysrahaa on 
vuonna 2018 maksettu yhteensä 880 euroa (20 henkilöä, 5 sijaista) ja vuo-
den 2019 lokakuun loppuun mennessä 855 euroa (26 henkilöä, 8 sijaista). 
 
Yhteistoimintaelin on 8.11.2019 esittänyt kunnanhallitukselle, että kun-
nassa otetaan käyttöön toistaiseksi voimassaolevana seuraava hälytysra-
hakäytäntö, joka on yhtenäinen Lapin sairaanhoitopiirin ohjeistuksen 
kanssa: 
 

 Hälytysrahan määrä on arkipäivisin 50 euroa, ja viikonloppuisin sekä 
arkipyhinä 70 euroa. Normaaliaikoina noudatetaan KVTES:n hälytysai-
karajoja. 

 Hälytysraha maksetaan vanhustyössä Lapin sairaanhoitopiirin käytän-
nön mukaisesti 27.5.-8.9. välisenä aikana ja juhlapyhien aikana koro-
tettuna siten, että hälytysrahan suuruus on sekä arkipäivänä että vii-
konloppuisin ja arkipyhinä 100 euroa.  Hälytysraha maksetaan kutsut-
taessa vapaalta ylimääräiseen työvuoroon lähimmän 5 vrk:n aikajak-
solla. Hälytysrahaa ei makseta, mikäli kutsu edellyttää työhön saapu-
mista enintään tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista työvuoron alka-
mista. Hälytysraha maksetaan sopimusten mukaisten työaikakorvaus-
ten lisäksi myös silloin, kun työntekijä oman suunnitellun vuoronsa li-
säksi tekee työnantajan pyynnöstä kaksoisvuoron. Kaksoistyövuoroa 
sovelletaan myös tapauksiin, joissa työntekijä tekee ensin täyden aa-
muvuoron ja sen lisäksi samana vuorokautena alkavan täyden yövuo-
ron.  

 Lisäksi korostetaan, että vahvistettua työvuorolistaa noudatetaan ja va-
paapäivältä työntekijä hälytetään vasta kun muut vaihtoehdot on selvi-
tetty. Vapaapäiviä vaihdettaessa työaikalain viikkolepoaikaa koskevat 
määräykset tulee huomioida.  Asukasturvallisuuden ja työsuojelun nä-
kökulmasta kahden peräkkäisen työvuoron teettämisen tulee olla poik-
keuksellinen toimenpide, johon voidaan mennä vasta, kun kaikki muut 
vaihtoehdot on selvitetty.  

 Käytäntö esitetään otettavaksi käytäntöön 1.12.2019 alkaen tois-
taiseksi voimassa olevana. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy ja ottaa käyttöön yhteistoimintaelimen 8.11.2019 
neuvotteleman hälytysrahakäytännön toistaiseksi voimassaolevana paikal-
lisena sopimuksena 1.12.2019 alkaen. 
 
Lisäksi kunnanhallitus tarkentaa, että juhlapyhillä tarkoitetaan seuraavia 
ajanjaksoja: 

 Joulu ja uusivuosi (24.12.-1.1.) 

 Pääsiäinen (pitkäperjantai-2.pääsiäispäivä) 

 Juhannus (juhannusaatto-juhannussunnuntai). 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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305 § 
Tilintarkastajan loppuraportin käsitteleminen 
Dnro 95/13.5.2019 
 

 Tilintarkastajalta on saatu 12.5.2019 päivätty tilintarkastajan loppuraportti 
vuodelta 2018. Tilintarkastaja käsittelee raportissaan lain ja valtuuston 
päätösten mukaisuutta, sisäistä valvontaa, riskien hallintaa ja konsernival-
vontaa, valtionosuuksia sekä kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. 

 Vuonna 2018 talousarviomäärärahoja ylitettiin seuraavasti: 
 – Käyttötalousosa 268 748 euroa 
 – Investointiosa  188 052 euroa 
 – Tuloslaskelmaosa 158 539 euroa 
 – Rahoituslaskelmaosa 0 euroa 
 – Yhteensä  615 339 euroa 
 
 Poikkeamia sitovuustasosta oli yhteensä 615 339 euroa (edellisenä 

vuonna 170 637 euroa), joten talousarvion noudattaminen on heikentynyt. 
 
 Vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli katettavaa alijäämää 36 000 euroa. Vuo-

den 2018 tilinpäätös on alijäämäinen 121 000 euroa, joten vuoden 2017 
tilinpäätöksen osoittamaa alijäämää ei kyetty kattamaan vaan alijäämä 
kääntyi jälleen kasvuun. Katettavaa alijäämää on tilinpäätöksen perusteella 
157 000 euroa.  

 
 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 28.8.2018 lausunnon kuntien 

ja kuntayhtymien ali- ja ylijäämäerien tulkinnasta. Lausunnon mukaan ka-
tettavaa alijäämää määriteltäessä taseeseen merkityt investointivaraukset 
ja poistoerot sekä muut omat rahastot kuin arvonkorotusrahastot huomioi-
daan alijäämää pienentävinä erinä. Kunnan taseessa on poistoeroa 545 
803 euroa, mikä ylittää taseessa olevan alijäämän. Siten kunnalla ei ole 
katettavaa alijäämää, vaan alijäämät on saatu katettua edellisenä vuonna. 

 
 Sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta on järjestetty asian-

mukaisesti, mutta edellisten vuosien tapaan riskien hallinnan ja sisäisen 
valvonnan ohjeet puuttuvat ja konserniohjeet ovat vanhentuneet. 

 
Toimintakate heikkeni vuoden aikana 4,7 %. Toimintakatteeseen vaikutta-
vista tekijöistä menot kasvoivat 5,6 % ja tulot kasvoivat 10,1 %. Toiminta-
menoista kasvoivat eniten henkilöstökulut 6,0 % ja palvelujen ostot 5,5 %. 
Vuosikate heikentyi noin 657 000 euroa. Vuosikate ei riittänyt poistoihin, 
mutta oli riittävä investointeihin. 
 
Tulos- ja rahoituslaskelman tunnusluvut heikkenivät ja olivat investointien 
tulorahoitusta lukuun ottamatta keskimääräistä heikompia. Taseen tunnus-
luvuissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Suhteessa keskimääräisiin 
tietoihin tunnusluvut ovat heikommat suhteellista velkaantumista lukuun 
ottamatta. 
 
Tilintarkastajan loppuraportti 2018 toimitetaan esityslistan oheismateriaa-
lina. 

 



Muonion kunta   Esityslista/  15/2019     433 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
 
    2.12.2019 
 
 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2018 tie-
doksi. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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306 § 
Jäsenen nimeäminen Lapin liiton kuntatyöryhmään 2020-2021 
Dnro 179/7.11.2019 
 

Lapin liiton hallitus on asettanut valtuustokaudeksi 2017–2021 kuntatyö-
ryhmän, jonka tehtävänä on toimia hallituksen apuna erityisesti kuntatalou-
teen liittyvissä kysymyksissä. Työryhmä koostuu kunnallisista viranhalti-
joista ja asiantuntijoista ja edustus on nimetty seutukunnittain. Tunturi-La-
pin varsinainen edustaja on ollut Leni Karisaari ja varalla Kristiina Tikkala. 
 
Työryhmän kokoonpanon päivittämistä ja laajentamista on valmisteltu ja 
Lapin liiton hallitus on 4.11.2019 § 97 päättänyt, että kuntatyöryhmän ko-
koonpanoa laajennetaan siten, että jokainen kunta nimeää varsinaisen ja 
varajäsenen kuntatyöryhmään.  
 
Kuntatyöryhmä toimii tiiviisti yhteen kuntajohtajaverkoston kanssa. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus nimeää Lapin liiton kuntatyöryhmään varsinaiseksi jäse-
neksi hallintojohtajan ja varajäseneksi taloussihteerin. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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307 § 
Sivistystoimen täyttölupahakemukset 
Dnro 185/21.11.2019 
 

Sivistyslautakunta on 13.11.2019 § 161 hakenut kunnanhallitukselta lupaa 
julistaa haettavaksi ja täyttää määräaikaisesti ja osa-aikaisesti koulunkäyn-
ninohjaajan tehtävän ajalle 7.1.-30.5.2020. Tarve ei ole pysyvä eikä koko-
päiväinen, joten on perusteltua täyttää tehtävä määräaikaisesti ja osa-ai-
kaisesti. Työaika on 30h/vko. 
 
Lisäksi sivistystoimenjohtaja on 26.11.2019 saapuneella sähköpostilla ha-
kenut täyttölupaa matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettajan tehtä-
vään (8 kurssia ja demonstraatiolisä) lukioon ja perusopetukseen ajalle 
7.1.-30.5.2020. 
 
Molempiin tehtäviin on varattu määräraha sivistystoimen vuoden 2020 ta-
lousarvioon. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnan ja sivistystoimenjohtajan ha-
kemat täyttöluvat. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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308 § 
Kunnanhallituksen otto-oikeus 
 
 

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, joihin 
on mahdollista käyttää vielä otto-oikeutta: 
 

 Teknisen lautakunnan 12.11. pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimi-
tettu 14.11. 

 Sivistyslautakunnan 13.11. pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimi-
tettu 28.11. 

 Sosiaalilautakunnan 20.11. pidetyn kokouksen pöytäkirja on toimi-
tettu 25.11. 

 
Lisäksi hallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat, joihin ei voi enää 
käyttää otto-oikeutta: 
 

 Teknisen lautakunnan 8.10. kokouksen pöytäkirja 

 Sosiaalilautakunnan 9.10. kokouksen pöytäkirja 

 Sivistyslautakunnan 9.10. kokouksen pöytäkirja 

 Elinkeinolautakunnan 10.10. kokouksen pöytäkirja 

 Sosiaalilautakunnan 28.10. kokouksen pöytäkirja. 
 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenet-
telyä koskevia asioita; 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 
jos asianomaiset kunnat niin sopivat. 
 
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen kä-
sittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman 
viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. 
 
Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alem-
malla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätök-
sen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin 
tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan pa-
lauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan 12.11., sivis-
tyslautakunnan 13.11. eikä sosiaalilautakunnan 20.11. kokousten päätök-
siin. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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309 § 
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 
 

Kunnanvaltuuston hyväksyi kokouksessaan 7.10.2019 päivitetyn sopimuk-
sen ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä, hyväksyi Kukaslompo-
lon ranta-asemakaavan muutoksen, myönsi antolainan Muonion Matkailu 
ry:lle, myönsi lisämäärärahan Tunturi-Lapin kehityksen maksuosuuden kat-
tamiseen, myönsi eron luottamustoimista sekä valitsi jäsenen sivistyslauta-
kuntaan ja lukion johtokuntaan. Pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille 
nähtäväksi 15.10.2019 ja valitusaika on päättynyt 21.10.2019. 
 
Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 11.11.2019 tuloveroprosentin ja 
kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020, hyväksyi kunnanjohtajan johtajasopi-
muksen, hyväksyi toimitilaohjelman, hyväksyi Äkäskeron vesihuollon toi-
minta-alueen, siirsi investointimäärärahoja, pienensi investointiosaa, muutti 
talousarvion sitovia tasoja, perusti toisen sosiaalityöntekijän viran, käsitteli 
kunnanhallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta, 
myönsi eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi uuden jäsenen si-
vistyslautakuntaan. Pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi 
19.11.2019 ja valitusaika päättyy 27.12.2019. 

 
Lainsäädäntö 
 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsi-
teltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen 
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle lail-
lisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä 
perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. 
 
Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, 
mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muu-
toksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen 
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, 
että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei vali-
tuksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  
 
Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuus-
ton kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 
143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytän-
töönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa va-
lituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös 
täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokousten 7.10.2019 ja 11.11.2019 
päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön, kun ne ovat 
lainvoimaisia. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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310 § 
Terveystoimen lisämääräraha 
Dnro 191/29.11.2019 

 
Talousarviossa on varattu terveystoimeen 6 379 617 euroa, josta 3 161 
000 euroa perusterveydenhoitoon ja 3 075 617 euroa erikoissairaanhoi-
toon sekä 143 000 euroa ympäristöterveydenhuoltoon. 
 
Lokakuun lopun tilanteen mukaan terveystoimen määräraha ei tule riittä-
mään. Perusterveydenhoito tulee ylittymään arviolta noin 100 000 euroa ja 
erikoissairaanhoito noin 200 000 euroa. Perusterveydenhoidon ylitys joh-
tuu pääosin avohoidon ennakoitua suuremmasta käyttöasteesta. 
 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 300 000 euroa lisä-
määrärahaa terveystoimen tehtäväalueelle. 

Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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311 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 
  Kunnanjohtaja käy katsauksessaan läpi seuraavat asiat: 

 OES-verkoston tapaaminen  

 Ministereiden ja kansanedustajien tapaaminen 

 Hallintosääntövalmistelu 

 Lainantakaus Vesiosuuskunta Aarialle  

 Kihlangin koulu 

 Hyvinvointikeskuksen ajankohtainen tilanne 

 Elinkeinojen edistämisen ajankohtaisia asioita 

 Pienten kuntien kuntayhteistyöverkosto 

 Kunta ei osallistu työllisyyskokeiluun. 
 

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

 
 
 
 
 
 
312 § 
Muut asiat 
 
  Hallitus keskusteli muissa asioissa lyhyesti seuraavista asioista: 

 Lapecon korttelikeräys –selvitys 

 5.12. järjestetään Tunturi-Lapin Kehityksen ja Tunturi-Lapin Leaderin 
yhteiskokous 

 konserniohjauksen tulevaisuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
313 § 
Kokouksen päättäminen 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 35. 

 



 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 2.12.2019  35 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät  293-300, 305, 307-313 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  301-304, 306 
 

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

littamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  301-304, 306 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

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

 
 

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

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 
 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

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

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

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

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

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 

Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika  päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
    

 

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

kuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

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

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

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

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

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

mässä 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 vaatimuksensa tueksi, jollei 

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

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

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

suvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimei-

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

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 

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

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

ajan 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 oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  
 


