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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 18.5.2020 klo 15.35–17.39 
 
Paikka  sähköinen kokous 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja (112–124 §) 
 Manu Friman  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Anneli Kuortti ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 

Kosti Hietala valtuuston varapuheenjohtaja (110–119 ja  
121–124 §) 

 Sakari Silén  valtuuston varapuheenjohtaja 
 Laura Enbuska-Mäki kunnanjohtaja, esittelijä  

Katri Rantakokko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä  
Nina Vesterinen projektipäällikkö, Visit Muonio 2025 (110–112 §) 

  
 
Poissa – 
  
Laillisuus ja päätös- todettiin (110 §) 
valtaisuus 
 
Asiat 110–124 § 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 
 
 

Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 25.5.2020, kunnantalo 
 
 
 
 Anneli Kuortti  Heikki Pöyskö 
 
 
Pöytäkirja yleisesti Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 26.5.2020. 
nähtävänä 
  
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
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Asialista 

      

110 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

111 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

112 § Matkailustrategia 2020–2025 

 

113 § Erityistoimivallan siirtämisestä tehdyn päätöksen kumoaminen  

 

114 § Muutospäätös kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista 

johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020 

 

115 § Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma 2020–2022  

 

116 § Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -rakenneuudistushanke 

 

117 § Kunnan tiloissa toimivien yritysten vuokrahuojennus koronakriisin vuoksi 

 

118 § “Muonion ulkoilureittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena kriisitilanteesta 

selviytymisessä” – EAKR-hanke 

 

119 § Asiakirjojen sähköinen säilyttäminen 

 

120 § Oppisopimuskoulutus työvalmentajaksi  

 

121 § Nimeäminen Tornionlaakson Neuvoston kulttuuri- ja matkailutyöryhmään 

 

122 § Kunnanjohtajan katsaus 

 

123 § Muut asiat 

 

124 § Kokouksen päättäminen 
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110 § 

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 11.5.2020, asialista 13.5.2020 ja esityslista 
14.5.2020 sekä täydennetty esityslista 15.5.2020 sähköpostitse. 

 
Pj. Puheenjohtaja totesi läsnä olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 

kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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111 § 
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. 
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112 § 

Matkailustrategia 2020–2025 

Visit Muonio 2025 -hankkeen tavoitteena on kehittää ja edistää alueen 
matkailun ympärivuotisuutta mm. kestävän matkailun mukaisilla tuotteilla, 
markkinoinnilla ja saavutettavuuden parantamisella. Lisäksi tavoitteena on 
kehittää yhteistyöverkostoja, luoda toimiva ja pysyvä matkailun edistämi-
sen malli huomioiden tiedon merkitys ja digitaalisuuden tuomat mahdolli-
suudet.  

Tuloksena pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kansainvälinen kilpai-
lukyky ja kannattavuus paranevat sekä asiakasmäärät ja heidän viipy-
mänsä kasvavat lisäten samalla matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia. 

Visit Muonio 2025 –hanke toimii ajalla 1.11.2019–31.5.2022. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat 270 250 euroa, josta EAKR:n ja valtion osuus 
80 % (216 000 euroa), yritysten osuus noin 14 % ja Muonion kunnan 
osuus noin 6 %. 

Hankkeen projektipäällikkö Nina Vesterinen esittelee hankkeen ja matkai-
lustrategian 2020–2025 ajankohtaista tilannetta. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Visit Muonio 2025-hankkeen ja matkailu-
strategian 2020-2025 ajankohtaisen tilanteen. 

Päätös Projektipäällikkö Nina Vesterinen kertoi, että matkailustrategia 2020–2025 
on valmistumassa ja sen työstämiseen osallistuivat mm. yritykset ja alueen 
muut toimijat, kunta, Muonion Matkailu ry ja Tunturi-Lapin Kehitys ry.  

Matkailu on kasvupotentiaalinen palveluala, jolla on kerrannaisvaikutuksia 
muille toimialoille. Se on myös kasvava vientiala, merkittävä työllistäjä ja 
kunnalle merkitys on suuri. Matkailun tunnuslukuja Muonion osalta viimei-
simmän saatavilla olevan tiedon perusteella 

 liikevaihto 64,5 milj. euroa (2017) 

 matkailutulo 41,6 milj. euroa (2017) 

 matkailuun käytetty euro tuo lisäarvoa 0,56 euroa (2017) 

 130 000 majoitusvuorokautta (2019) 

 35 yritystä (2019) 

 matkailijoista 66 % ulkomaisia ja 34 % kotimaisia (2019) 

 työllistää 194 htv + vuokratyövoima (2017) 

 kasvua 3–5 %/vuosi. 

Valmistuvan strategian toteuttaminen vaatii toimintatapojen muutosta, yri-
tysten riskinottohalukkuutta ja uutta asennetta. Vuodelle 2025 visiona on 
”Lapin vastuullisesti kasvuhaluisin ja onnellisin kansainvälinen matkailu-
kohde kansallispuiston sydämessä” ja Visit Muonion (Discover Muonion) 
missio on ”tehdä yhdessä pitkäjänteisesti yritysten ja toimijoiden kanssa 
Muoniota ympärivuotisesti halutuksi ja saavutettavaksi, tukea yhteisöä ja 
kehityshaluisia yrityksiä kasvamaan vastuullisesti”. Arvoja ovat kestävä ke-
hitys (vastuullisuus), aitous ja onnellisuus ja puhtaan luonnon ja ympäris-
tön vaaliminen.  
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Yhtenä toimenpiteenä on alueen matkailuorganisaation perustaminen eli 
pysyvän toimintamallin luominen. Tämä edellyttää kunnan matkailupanos-
tuksen korottamista ja varmistamista. Toimenpiteiden toteuttamisessa hyö-
dynnetään EU-ohjelmien rahoitusta, mutta osan rahoituksesta tulee tulla 
yrityksiltä ja kunnalta. Alueorganisaation toimintamallia selvitetään, mm. 
voiko se olla yhteinen muiden kuntien kanssa, kokonaan uusi organisaatio 
vai osa olemassa olevaa. 

Petteri Hirsikangas liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ja Nina 
Vesterinen poistui ennen päätöksentekoa. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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113 § 
Erityistoimivallan siirtämisestä tehdyn päätöksen kumoaminen 
 

 Kunnanhallitus 16.3.2020, 62 § 
 

Maailman Terveysjärjestö WHO antoi pandemiajulistuksen COVID-19–ko-

ronavirusinfektiosta 11.3.2020. Taudin etenemisen hidastamiskesi julkisia 

kokoontumisia tulee rajoittaa. Yksi keino vähentää kokouksia on, että toi-

mielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mah-

dollista, jos hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista 

tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on mah-

dollista peruuttaa. Delegointia on syytä harkita erityisesti asioissa, jotka 

edellyttävät nopeaa reagointia.   

 

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin tai viranhaltija voi päättää sille 

hallintosäännössä annetun ratkaisuvallan siirtämisestä alaiselleen viran-

omaiselle. Viranomainen, jolle ratkaisuvaltaa on siirretty, voi palauttaa siir-

rettyyn ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ratkaisuvallan siirtäneen toimieli-

men tai viranhaltijan ratkaistavaksi. Ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä on 

pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 

 

Laissa ei tunneta häiriötilanteiden erityistoimivaltaa, erityistoimivalta perus-

tuu Valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaiseen normaaliajan yleisva-

rautumisen velvoitteeseen ja valmiuslain pykälään 108, joka koskee kun-

nan hallintoa valmislain voimassaollessa. Erityistoimivalta voidaan ottaa 

käyttöön kunnanhallituksen päätöksellä, mikäli kunnassa tai yhteiskun-

nassa on käsillä sen tulkitsema häiriötilanne, eli normaalioloissa tapahtuva 

poikkeava, odottamaton tai äkillinen turvallisuustilanteen muutos, joka ai-

heuttaa uhkaa yhteiskunnan toimivuudelle ja väestön turvallisuudelle. Ti-

lanne voi vaatia valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä toimia. 

 

Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kun-

nan johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toi-

menpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa 

määritellyt tilanteet.   

 

Kunnan velvollisuus on suojella asukkaitaan häiriötilanteissa ja poikkeus-

oloissa, joten erityistoimivallan käyttöönotto ja päätösvallan välitön dele-

gointi kaupunginjohtajalle on perusteltua.   

 

Suomen hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 

kanssa maamme olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hal-

litus linjasi edelleen lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa ko-

ronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat 

voimassa 13.4.2020 saakka.   

 

Kunnanjohtaja selosti tilannetta, kertoi tehdyistä toimenpiteistä ja yhteis-

työstä erityisesti Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa.   
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Ehdotus  hallintojohtaja  

 

Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.  

Kunnanhallitus päättää ottaa erityistoimivallan käyttöön välittömästi seu-

raavalla tavalla:   

 

Kunnanjohtaja käyttää kunnan hallintosäännön määrittelemästä toimival-

lasta poiketen kunnanhallituksen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaa-

miseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpi-

teiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien 

tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilan-

teen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.   

 

Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön kunnassa korona-viruksen aiheut-

tamassa häiriötilanteessa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä 

poikkeusoloissa.   

 

Kunnanjohtaja tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimival-

taansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryh-

mässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esit-

telystä. Päätökset raportoidaan kunnanhallitukselle sähköpostitse.   

 

Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus erik-

seen.  

 

  Päätös  Hannaleena Huhtamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.  

    

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

— — 

 

 Kunnanhallitus 18.5.2020, 113 § 

Kunnanhallitus päätti 16.3.2020 § 62 erityistoimivallan käyttöönottami-

sesta.  Kokouksen jälkeen on tullut ilmi, että kunnan hallintosääntöä on tul-

kittu virheellisesti eikä se sisällä määräystä toimivallan edelleen siirtämi-

sestä (kuntalaki 91 §). Muutos toimivallan edelleen siirtämisen lisäämisestä 

hallintosääntöön tullaan esittämään erikseen.  

 

Maan hallituksen asettaman poikkeusolon aikana kunnassa ei ole tehty 

päätöksiä valmiuslain (29.12.2011/1552) 12 §:n mukaisen normaaliajan 

yleisvarautumisen velvoitteen eikä valmiuslain § 108 nojalla, vaikka 

16.3.2020 § 62 selostuksessa em. pykäliin viitataan. 
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Ehdotus hallintojohtaja 

Kunnanhallitus kumoaa edellä selostetun perusteella tekemänsä päätök-

sen 16.3.2020 § 62. 

  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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114 § 
Muutospäätös kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista 
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020 
Dnro 5/8.1.2020, 7.5.2020 
 

 Kunnanhallitus 27.1.2020, 13 § 
 

Valtiovarainministeriö on 30.12.2019 peruspalvelujen valtionosuudesta  
annetun lain 48 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan peruspalvelujen val-
tionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista vero-
tulomenetysten korvauksista vuodelle 2020. 

 
Muonion kunnan osalta päätös on seuraava: 

 

 euroa/ 
vuosi 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus  8 177 374 

- mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 264 839 

Kotikuntakorvaustulot 81 562 

Kotikuntakorvausmenot -13 594 

Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten kor-
vaus 

1 236 862 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa 
laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tar-
koitettu rahoitus 

148 873 

Yhteensä 9 631 077 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön päätöksen kun-
nan peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtu-
vista verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2020. 

 
 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
 

 Kunnanhallitus 18.5.2020, 114 § 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §: verotulojen vii-
västymisestä johtuva määräaikainen korvaus. Lain muutos on tullut voi-
maan 1.5.2020.  
 
Lisäyksen mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestely-
jen muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vas-
taava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä 
lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viiväs-
tyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtu-
vien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.  
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Valtiovarainministeriön 7.5.2020 muutospäätöksen mukaan korvaukset 
huomioidaan valtionosuuksien ja veroperustemuutoksista aiheutuvien ve-
rotulomenetysten korvausten maksatusten yhteydessä vuoden 2020 tou-
kokuun maksatuksista lähtien.  

 
Muonion kunnan osalta muutospäätös merkitsee, että aiemman veroperus-
temuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 1 236 862 euroa nousee 
1 459 859 euroon (+ 222 997 euroa). 

 
 Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön muutospäätöksen 
7.5.2020 kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuu-
toksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020. 

 
 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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115 § 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma 2020–2022 

Dnro 32/5.3.2020 

 

Sanna Marinin hallituksen sote -uudistuksen tavoitteena on vahvistaa pe-

rustason palveluja ja siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen 

saavuttamiseksi STM on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-

keskus -ohjelman. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022 kehittämis-

hankkeissa eri puolilla Suomea. STM on avannut rahoitushaun 20.1.2020 

ja haku päättyi 30.4.2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja 

koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa, sosiaali- ja terveysminis-

teriö (STM) rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä. 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhty-

mien sitoumusta Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeeseen osal-

listumisesta. STM rahoittaa hankkeen kokonaan, mutta edellytyksenä on, 

että 80 % maakunnan väestöstä on mukana hankkeessa. Hankkeen haki-

jana ja hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Val-

mistelun koordinoinnista ja toteutuksesta on vastannut Pohjois-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus (Poske). Hankkeen kokonaisbudjetti on  

2 676 000 euroa. Valtionavustus on 100 % eli omarahoitusosuutta ei tar-

vita. Hanke koskee kaikkia Lapin kuntia ja molemmat sairaanhoitopiirit ovat 

mukana. 

 

THL on nostanut Lapin kehittämistarpeiksi vuonna 2019 työikäisten työ- ja 

toimintakyvyn ja työllistymisen, mielenterveys- ja päihdepalvelut, saame-

laisten palvelut ja tietojärjestelmät.  

 

Lapin maakunnan 29.1.2020 valitsemat kehittämistarpeet olivat: 

 konkreettista alueellista yhteistyötä, mikä johtaa osaamisen parempaan 

hyötykäyttöön, tyhjäkäynnin vähenemiseen ja sitä kautta kustannuste-

hokkuuteen ilman palveluiden karsimista, 

 perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yh-

teistyötä, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti, 

oikeassa paikassa ja kustannustehokkaasti, 

 monipuolista monikanavaista asiakasohjausta (neuvonta, palveluoh-

jaus), jotta voidaan vastata paremmin asiakkaiden tiedontarpeeseen, 

eri ratkaisuvaihtoehtoihin, tarpeen mukaisiin palveluihin kustannuste-

hokkaasti, eri toimijoita yhdistäen, 

 kustannustietouden vahvistaminen ja vaikuttavuuden mittareiden tuot-

taminen, jotta sote-palveluiden analysointia saadaan tehostettua ja pal-

veluiden arviointi antaisi yhteismitallista, luotettavaa ja vertailukelpoista 

tietoa palveluiden toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta tiedolla 

johtamisen tueksi. 

 tarve kehittää perheille matalan kynnyksen palveluja, ne mahdollistavat 

moninaisen (sote, kolmas sektori, sivistys, ym.) varhaisen tuen ja vä-

hentävät korjaavien palveluiden tarvetta 
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Nyt käynnistyvän Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen 2020-

2020 päätavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuk-

sessa sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palve-

lut yhteen sovitettuina, jolloin toimijoiden työnjaosta on sovittu ja yhteistyö-

käytänteet ovat sujuvia. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttä-

mässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 

on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti. 

 

Hankkeen osatavoitteet jakautuvat neljän kokonaisuuden alle 

1. Sote-keskuksen kehittäminen (saatavuus; oikea-aikaisuus, jatkuvuus; 

ennaltaehkäisy ja ennakointi; laatu ja vaikuttavuus; monialaisuus ja yh-

teentoimivuus; kustannuskasvun hillintä) 

a. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saata-

vuutta alueellisesti, monialaisena ja monitoimijaisena yhteis-

työnä. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan käyttöön toimin-

tatapoja ja työkaluja, joiden on todettu parantavan hoitoon pää-

syä ja palveluiden saatavuutta. Toimintaa kehittämällä hoitoon 

pääsy paranee ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin pää-

see lakien edellyttämässä ajassa.  

b. Monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä sekä eritystason tukea 

perustason palveluihin vahvistetaan. Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ammattihenkilöiden osaamista tuetaan ja vahvistetaan. 

c. Aikuisten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita 

on tarkasteltu yhteistyössä perusterveydenhuollon, erikoissai-

raanhoidon ja sosiaalipalveluiden kesken. Työnjaosta ja yhteis-

työkäytännöistä on sovittu eri toimijoiden välillä. Matalan kyn-

nyksen hoitoon pääsy paranee aikuisten mielenterveys- ja päih-

depalveluissa. Hoidon tarpeen arviointia on kehitetty ja yhte-

näistetty. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa hyödyn-

netään monikanavaisia palveluita (esim. digitaalisia).  

d. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisiä toimintamalleja 

työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinneissa on kehitetty työ-

kyvyn tuen kehittämisen hankekokonaisuuden rinnalla. Työttö-

mien työ- ja toimintakykyarvioihin ohjautumista selkeytetään 

monialaisessa yhteistyössä ja oikea-aikaisen avun saamista 

edistetään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon ammattilaisten työ-ja toimintakyvyn arviointiosaami-

nen on lisääntynyt, ja heikommassa asemassa oleva asiakkaan 

palvelutarve tunnistetaan monialaisesti. 

e. Sosiaali- ja terveyskeskuksien kehittämisessä vahvistetaan pe-

rusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä, jolloin tue-

taan sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyä sekä tuetaan pal-

jon tukea tarvitsevien voimavaroja varhaisemmassa vaiheessa.  

f. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan käyttöön vaikuttaviksi 

todettuja työskentelytapoja ja ennaltaehkäiseviä työmalleja. Vai-

kuttavat työskentelytavat edes auttavat hoitoon ja palvelun pii-

riin pääsyssä ja tehostavat hoidon/palvelun sisällöllistä laatua ja 

vaikuttavuutta. 
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g. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa otetaan käyttöön uusia sähköi-

siä palveluita ja edistetään jo käytössä olevien sähköisten pal-

veluiden käyttöä palveluiden saatavuuden edistämiseksi koko 

maakunnan alueella. Palveluiden yhdenvertaisuus, yhdenmu-

kaisuus ja saatavuus paranevat sähköisten palveluiden käyt-

töönotolla.   

h. Sosiaali- ja terveyskeskusten palveluneuvontaa ja ohjausta ke-

hitetään niin, että oikean neuvon ja avun saa monikanavaisesti 

erilaisilla yhteydenottotavoilla ja tarpeenmukaiseen palveluun 

pääsee sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Asiakas löytää tarvitse-

maansa tietoa palveluista ja saa neuvontaa ehkäisevästi, mata-

lalla kynnyksellä, monikanavaisesti sekä tarvittaessa ohjautuu 

oikean palvelun piiriin mahdollisimman vähillä yhteydenotoilla. 

 

2. Lapset, nuoret ja perheet (saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus; en-

naltaehkäisy ja ennakointi; kustannuskasvun hillintä) 

a. Maakunnan alueella kunnissa on toimiva lasten, nuorten ja per-

heiden palveluiden kokonaisuus. Perheiden peruspalveluita on 

vahvistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntien 

koulutoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen   ja erityispal-

veluiden kesken (erikoissairaanhoito ja lastensuojelu). Perhei-

den palveluita kehitetään verkostomaiseksi ja moni-

kanavaiseksi. Maakunnat saavat valtakunnallisista erva-tason 

OT-keskuksista tarvittavan tuen työlleen (konsultaatio) moni-

kanavaisesti. 

b. Lasten- ja nuorten perustason palveluissa kehitetään mielenter-

veyttä tukevaa ennalta ehkäisevää työtä ja työmenetelmiä sekä 

otetaan käyttöön psykososiaalisia menetelmiä yhteistyössä eri-

tyistason kanssa. Eristystason tukea saadaan monikanavaisesti 

erva-tason OT-keskuksista. Tavoitteena on selvittää, suunni-

tella ja ottaa käyttöön varhaisen tuen menetelmiä vanhemmuu-

den tukemiseksi sekä tukea mielenterveyttä tukevaa ennaltaeh-

käisevää työtä ja työmenetelmien käyttöönottoa kunnissa.    

 

3. Saamenkielen ja kulttuurin mukaiset palvelut (saatavuus, oikea-aikai-

suus, jatkuvuus; kustannuskasvun hillintä) 

a. Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten perhepalveluiden saata-

vuus paranee ja laatu vahvistuu. Perhepalveluita kehitetään 

verkostomaisiksi ja monikanavaisiksi yhteistyössä sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja koulu- ja nuorisotoimen sekä erityispalvelui-

den kesken. Työntekijöiden ammatillinen tuki vahvistuu. 

b. Saamenkielen ja kulttuurinmukaisia mielenterveys- ja päihde-

palveluita on paremmin saatavilla matalan kynnyksen yhteyden-

otoilla. Palveluohjaus ja palvelujen yhteen toimivuus peruster-

veydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden kes-

ken on parantunut. Palveluissa ymmärretään alkuperäiskansa-

lähtöisyys ja käytettävät menetelmät tunnistavat saamelaisten 

kieleen, kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvät erityistarpeet. 
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4. Ikäihmisten palvelut (saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus; kustan-

nuskasvun hillintä) 

a. Ikäihmisten pärjäämistä turvataan ja tuetaan arjessa moni-

kanavaisesti. Ikäihmisten palvelutarpeet tunnistetaan monialai-

sesti ja yhtenäisin kriteerein. 

 

Hankesuunnitelmassa on esitetty, kuinka Tulevaisuuden sosiaali- ja ter-

veyskeskushanke 2020–2022 on yhteydessä rakenteiden kehittämishank-

keeseen.  

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää sitoutua Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 

ohjelma 2020–2022 -hankkeeseen. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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116 § 
Lisäasia 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –rakenneuudistushanke 
Dnro 32/5.3.2020 
 

TulSote ohjelmahankkeen lisäksi Lappiin haetaan rakenneuudistushan-

ketta.  Hakijana ja hallinnoijana on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayh-

tymä ja valmistelua koordinoinnut Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamis-

keskus (Poske). Valmistelussa ovat olleet lisäksi Lapin ja Länsi-Pohjan sai-

raanhoitopiirien pth-yksiköt, STM:n Lapin yhdyshenkilöt ja THL:n aluekoor-

dinaattori (Pohjois-Suomi).  

 

Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asu-

kasluku tulee olla vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta tai 3 momen-

tissa tarkoitetun erityisen syyn perusteella määritellyn muun alueen asu-

kasluvusta. Valtionavustusta jaetaan yhteensä enintään 120 milj. euroa. 

Valtionavustusta voidaan myöntää usean kunnan yhteiseen toiminnan te-

hostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tai pelastustoimen 

uudistamista tukevaan hankkeeseen, joka liittyy 

 palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja oh-

jauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen,  

 palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan 

 palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn,  

 palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla 

johtamiseen,  

 tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen tai 

 muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmis-

teluun.  

Lapin maakunnan Sote -rakenneuudistushankkeen kärkinä ovat oheisma-

teriaalin mukaisesti johtaminen ja ohjauksen kehittäminen sekä toimintata-

pojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välinei-

den avulla.  

 

Rakenneuudistushankkeeseen edellytetään 20 %:n omarahoitusosuutta, 

jonka voi kerryttää myös työnä. Kunnan osuus (20 %) rakenneuudistus-

hankkeessa on vuodelle 2020 on 1 589 euroa ja ensi vuodelle 4 166 euroa 

eli yhteensä 5 755 euroa. Työajallisesti tämä tarkoittaa, että vuonna 2020 

työmäärä olisi 37 h ja vuonna 2021 186 h eli yhteensä 223 h.  

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
  Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa. 
 

Kunnanhallitus päättää sitoutua Lapin maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskus rakenneuudistushankkeeseen 2020-2022.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotukset.  
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117 § 

Kunnan tiloissa toimivien yritysten vuokrahuojennus koronakriisin vuoksi 

 

Koronakriisistä johtuvassa taloudellisessa poikkeustilassa kunta on luvan-

nut yrityksille mm., että  

 kunnan yksiköt aikaistavat mahdollisuuksien mukaan tälle vuodelle 

suunniteltuja ja välttämättömiksi katsottuja hankintoja,  

 hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan paikallisiin 

yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden, 

 hankintoja pyritään valmistelemaan aktiivisesti yhdessä yritysten 

kanssa, esim. markkinavuoropuhelujan avulla,  

 hankintapäätökset ja tilaukset tehdään mahdollisimman nopeasti ja ket-

terästi, 

 maksuprosesseissa ollaan tehokkaita, 

 pienhankintaprosessit ovat joustavia, 

 elinkeinopalvelut ovat käytettävissä ensisijaisesti yritysten tukena ra-

hoitus- ja ongelmatilanneratkaisujen löytämisessä, 

 elinkeinopalvelut järjestävät yhdessä yhteistyöverkoston ja kumppanei-

den kanssa mm. maksuttomia yrityksille suunnattuja ajankohtaisia kou-

lutuksia, virtuaalikahviloita ym. ja jakavat ajankohtaista tietoa alueen 

yrityksille, 

 se vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii huomioimaan paikallisten 

yritysten palvelut ja tarjonnan ostoksia tehdessään ja  

 kunta suhtautuu joustavasti maksusuunnitelmista ja määräaikajärjeste-

lyistä sopimiseen. 

Valtakunnallisesti moni kunta on tarkistanut koronakriisin seurauksena 

vuokralaisinaan olevien yritysten vuokraa. Lisäksi muista harkinnanvarai-

sista tukitoimenpiteistä on voitu linjata. Maan hallituksen päätöksen mukai-

sesti 14.5.2020 alkaen aletaan kunnissa porrastetusti purkaa rajoituksia ja 

esim. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa siirrytään takaisin lä-

hiopetukseen, joten koulukuljetukset käynnistyvät ja osittain tehostetusti.  

 

Kunnan vuokraamissa tiloissa toimii Silk Coffee Shop, Lääkäriasema Terva 

ja Ajovarma Oy. Nämä yritykset maksavat vuokraa yhteensä n. 1 700 eu-

roa/kk (0 % alv). 

 

Lisäksi kunnan tiloissa toimivat mm. Lapin sairaanhoitopiiri, LapIT Oy, La-

pin liitto/pelastuslaitos ja Lappia.  

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää, että koronariisin aiheuttaman taloudellisen tilan-

teen vuoksi Silk Coffee Shop:ille, Lääkäriasema Tervalle ja Ajovarma 

Oy:lle myönnetään 50 %:n vuokrahuojennus ajalle 1.4.–31.5.2020.  

 

Vuokrahuojennus ei koske muita kunnan vuokralaisia tai maanvuokria. 

  

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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118 § 

“Muonion ulkoilureittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena  

kriisitilanteesta selviytymisessä” – EAKR-hanke 

 

Lapin liitto on avannut ylimääräisen EAKR-hankehaun, jonka hakuaika 

päättyy 31.5.2020. ”Muonion ulkoreittien tulevaisuus matkailutoimialan el-

pymisen tukena kriisitilanteessa selviytymisessä”- hankkeessa kunta ha-

kee 50 000 euron kehittämishanketta (90 % tuki ja 10 % omarahoitus-

osuus). Teknisen toimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu mää-

rärahaa reitistöjen kehittämissuunnitelmalle.   

 

Haettavan hankkeen tavoitteena on luoda reittien hoidon toimintamalli tule-

ville vuosille. Siihen sisältyy malli yhteistyöstä, toiminta- ja reittien master 

plan -kehittämissuunnitelma sisältäen roolit, vastuut ja resurssit. Hankkeen 

toimilla tuetaan pk-yritysten toimintakykyä koronaviruksen aiheuttamassa 

muuttuneessa tilanteessa. Tavoitteena on myös viestinnän kehittäminen eli 

hankkeessa tuotetaan tietoa yritysten hyödynnettäväksi. Hanke tavoittelee 

reittien yhteiskäyttöä, matkailun edistämistä sekä kotiseutu- ja kotimaan-

matkailun vetovoimaisuuden kasvattamista; tavoitteena on vastata koti-

maan yksilömatkailijoiden kasvavaan tarpeeseen ja erityisesti maastopyö-

räreittien osalta. Kunnassa ei ole aiemmin tehty tällaista ja tällä haetaan 

lisäpotkua lähimarkkinoiden houkuttelemiseen seuraavien vuosien aikana. 

 

Muonio on luonnostaan ja ulkoilmafasiliteeteistaan tunnettu kansainvälinen 

matkailukunta, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on ulkoilureittiverkosto. 

Ulkoilevalle ihmiselle ja edellä mainitut matkustusmotiivit omaavalle kun-

nan sijainti Suomen suosituimman kansallispuiston, Pallas-Yllästunturin, 

sydämessä sekä samoilu tutkitusti maailman puhtaimmassa ilmassa ovat 

selkeitä tekijöitä matkakohdetta valittaessa. Muoniossa on talviulkoilureit-

tejä hiihtäjille, moottorikelkkailijoille sekä huskysafareille. Kesäreittejä puo-

lestaan on vaeltajille ja melojille. Muonio on kautta aikojen ollut vahva hiih-

topitäjä, maajoukkueiden vakituinen treenileirikohde ja kansainvälisten 

FIS-kisojen isäntäkunta mm. maasto- ja ampumahiihdon saralla. Lumivar-

mat olosuhteet, kattavat palvelut ja ulkoilureittiverkosto ovat houkutelleet 

kansainvälisiä kilpaurheilijoita opiskelemaan SkiCollegeen, hiihtolukioon ja 

–ammattioppilaitokseen. 

 

Kunnan ulkoilureittejä käyttävät eri tavoin ulkoilevat, kuten hiihtäjät, pyöräi-

lijät, kävelijät ja lumikenkäilijät - valtaosin reittejä käytetään omatoimisesti 

jokamiehenoikeudella. Uusia liikkumisvälineitä kehitetään jatkuvasti ja nii-

denkin tulisi sopia reiteille; reittien monikäyttö on nykyisellään haastavaa, 

mikä johtuu pääosin sektorikohtaisista reittivalmisteluista ja kerrannaisvai-

kutuksista toteutustasolla. 

 

Ulkoilureitit ovat tärkeitä paitsi paikallisille, mutta myös alueen elinkeinoelä-

mälle ja siellä toimiville matkailuyrityksille sekä heidän asiakkailleen. Mat-

kailu on vuosi vuodelta näyttäytynyt entistä kansainvälisempänä, omatoimi-

sempana ja individualistisempana.  
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Matkustusmotiiveista tunnistetaan erityisesti luontoaktiviteetit ja liikunta, 

mitkä vaikuttavat mm. matkakohteen valintaan voimakkaasti. Kunnan alu-

eelle, kuten koko Suomeen, vastaanotetaan uusia matkailijaryhmiä Euroo-

pan ulkopuolelta, joiden luonnossa liikkumisen taidot ja tiedot eivät ole sa-

malla tasolla kuin esim. keskieurooppalaisten - reittien ja niiden hoidon ta-

son vaadekin on näin ollen korkeampi. “Muonion mainioita reittejä”, kuten 

reittejä markkinoitaessa on tavattu sanoa, ei ole enää viime vuosien aikana 

pystytty entiseen tapaan ylläpitämään mm. korjausvelan kasvaessa ja 

muuttuvien, erityisesti matkailuelinkeinon, tarpeiden lisääntyessä. Ulkoi-

lunautinnoilla on myös vahva alueen imagollinen merkitys.  Reitit ovat 

kautta aikojen olleet muoniolaisille sydämen asia – ja ovat sitä edelleen: 

haluamme jatkossakin olla tunnettuja reiteistämme. 

 

Koronakriisi on jo nyt vaikuttanut alueemme elinkeinoelämään, yritysten 

toimintakykyyn ja työllisyyteen. Uusimpien koronan aikaisten matkailujul-

kaisujen ennusteiden mukaan parhaimman mahdollisen skenaarion mu-

kaan matkailuvienti alkaa palautua vuoden 2019 tasolle kotimaan matkai-

lun osalta loppuvuodesta 2020, kansainvälisen-matkailun osalta aikaisin-

taan jopa vasta kauden 2022–2023 aikana. Kaikki tämä; koronavirusepide-

mian aiheuttamat muut tuhot elinkeinoelämään, kaupankäyntiin ja pk-yri-

tysten toimintaedellytyksiin tarkoittavat luonnollisesti myös yritysten liiketoi-

mintojen hiipumista, liikevaihdon laskua ja hitaanlaista elpymistä. Ko-

ronakriisin seurauksena on myös huomattu entistä painavammin, kuinka 

tulee kehittää reittien toimintamallia, jotta se olisi kannattavalla ja kestä-

vällä pohjalla.  

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää hakea Lapin liitolta EAKR -hanketta ulkoilureittien 

kehittämiseen ja kunnan omarahoitusosuus on korkeintaan 5 000 euroa. 

Hallitus valtuuttaa hallinto-osaston valmistelemaan hankehakemuksen  

loppuun. 

 

 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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119 § 
Asiakirjojen sähköinen säilyttäminen 
Dnro 166/15.10.2019 
 
– Kunnanhallitus 21.10.2019, 260 § 
 

Lapin kunnat ja LapIT Oy ovat tunnistaneet yhteisen tarpeen tukea ja te-
hostaa tiedonohjausta, dokumentinhallintaa, arkistoinnin kokonaisuuden 
hallintaa sekä vahvistaa ja varmistaa tiedon, toiminnan ja tietojärjestelmien 
yhteensopivuutta. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on myös yhtenäistää 
kunta-alan järjestelmäkirjoa.  
 
LapIT Oy on käynnistänyt sähköisen arkiston ja dokumentinhallinnan kil-
pailutuksen valmistelun kuluvan vuoden aikana. LapIT Oy pyytänyt 
3.9.2019 kirjeessään kuntien sitoumuksia neuvottelumenettelynä toteutet-
tavaan hankintaan dokumenttienhallinnan ja sähköisen arkiston osalta ja 
suurin osa Lapin kunnista on sitoutunut kilpailutukseen. 
 
Hankinta-aikataulun mukaan LapIT Oy:n päätös hankinnasta tehtäneen 
marraskuun loppupuolella ja palvelun käyttöönotto käynnistynee vuoden 
2020 alkupuolella. Hankittavaan sähköisen arkiston järjestelmään on integ-
roitavissa lähes kaikki kuntien arkistoitavaa aineistoa tuottavat tietojärjes-
telmät ja tarkoitus on, että järjestelmien integrointi tapahtuu jaksotetusti 
useamman vuoden aikana. Vuosittainen kustannus riippuu integroitavasta 
järjestelmästä ja arkistoitavan materiaalin laajuudesta.  
 
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen CaseM -asianhallintaohjelmiston han-
kinnasta ja käyttöönotosta, mutta sähköinen keskusarkisto ei sisälly hankit-
tuun palveluun. Asianhallintaohjelmisto CaseM otetaan käyttöön vuoden 
2020 aikana. 
 
Sitoutuminen LapIT Oy:n hankinnan kilpailutukseen ei sido kuntaa teke-
mään hankintaa sähköisen arkiston ratkaisusta, mutta antaa mahdollisuu-
den liittyä hankintaan myöhemmin. Sitoutuminen edellyttää, että kunta ei 
itse kilpailuta vastaavaa palvelua kolmen seuraavan vuoden aikana.  
 
Sähköisen arkiston hankinta tulee välttämättömäksi arkistovaatimusten, 
asiakirjahallinnon toimivuuden ja muuttuvan lainsäädännön vuoksi, mutta 
kunnassa hankinta voitaneen toteuttaa aikaisintaan vuonna 2021 asianhal-
lintaohjelmiston käyttöönoton jälkeen. 

 
Hallintosäännön 37 §:n mukaan hallitus vastaa mm. siitä, että asiakirjahal-
linnon ohjeistus ja käytännöt on määritelty. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää sitoutua LapIT Oy:n sähköisen arkiston kilpailutuk-
seen. Päätös mahdollisesta hankinnasta tehdään erikseen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
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– Kunnanhallitus 11.5.2020, 119 § 
 

Kunnanhallitus päätti 21.10.2019 § 260 LapIT Oy:n Sähköisen arkiston rat-

kaisu –hankintaan, jonka tavoitteena on löytää LapIT Oy.n omistaja-asiak-

kaita palveleva yhteinen Sähke2 normin vaatimukset täyttävä sähköisen 

arkiston alusta. LapIT Oy on kilpailuttanut yhdessä 17 sitoumuksensa anta-

neen omistaja-asiakkaan puolesta sähköisen arkistoratkaisun ja siihen liit-

tyvän henkilötyön. Kilpailutusvaiheessa on jo ilmoitettu, että LapIT Oy tulee 

tarjoamaan hankinnan kohteena olevia palveluita edelleen myytävänä pal-

veluna omistaja-asiakkailleen.  

 

Kilpailutuksessa valituksi tuli Canon Oy:n sähköinen arkistoratkaisu Säilö, 

jota LapIT Oy myy Sähköinen Säilö –myyntinimellä. Kunta saa Säilön käy-

tön edellyttämät lisenssit kilpailutetuilla sopimushinnoilla- ja ehdoilla. Sopi-

mus on voimassa 3 vuotta ja sen jälkeen jatkuu toistaiseksi voimassa ole-

vana.  

 

LapIT sähköinen Säilö on erilaisten määräaikaisesti tai pysyvästi säilytettä-

vien asiakirjojen sähköiseen arkistointiin/säilytykseen tarkoitettu ratkaisu. 

Säilössä olevia asiakirjoja ei käsitellä tai muokata, vaan sinne tallennetun 

asiakirjan käsittely on päättynyt. Sähköinen Säilö on LapIT Oy:n konesa-

lissa oleva järjestelmäkokonaisuus, jossa on erikseen testi- ja tuotantoym-

päristöt. 

 

Jokaiselle asiakkaalle luodaan oma arkistoympäristö, jossa asiakkaalla on 

oman tiedonohjaussuunnitelman (TOS) mukainen arkistorakenne käyttäji-

neen sekä mahdollisuus toimia pääkäyttäjänä omassa arkistossaan. Säi-

lössä on mahdollista tehdä asiakaskohtaista räätälöintiä ohjelmiston salli-

missa rajoissa. Säilön käyttöön asiakas hankkii tarvittavan määrän muok-

kaaja- ja lukija –lisenssejä.  

 

LapIT sähköinen Säilö -hankinnan investointikustannukset muodostuvat  

 kertaluonteisesta perustamiskustannuksesta 2 100 euroa, 

 järjestelmäintegraatiomaksusta, joka on noin 3 000–4 000 eu-

roa/ohjelmisto. Alustavan suunnitelman mukaan vuoden 2021 ai-

kana toteutetaan palkkaohjelmisto Personec F ja asianhallintaoh-

jelmisto CaseM:n integraatio, 

 käyttöönottoprojektin henkilötyökustannukset veloitetaan toteutu-

neen mukaan kyseiseen projektiin osallistuneiden omistaja-asiak-

kaiden kesken. Säilön käytön laajentuessa muille kuin alkuvai-

heessa sitoutuneille asiakkaille, LapIt Oy hyvittää jo aikaisemmin 

maksamia kustannuksia sovitun kustannusjakoperusteen mukai-

sesti, 

 jatkuvan palvelun ylläpitokustannus on n. 300 euroa/kk.  

 

Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan Palvelukuvaus LapIt sähköinen 

Säilö (ei julkinen, JulkL § 24.17).  
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Ehdotus  Kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää hankkia LapIT Oy:n Sähköinen Säilö ratkaisun. 

Hankintaan varaudutaan vuoden 2021 talousarviossa.  

  

Päätös Kosti Hietala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. 

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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120 § 
Oppisopimuskoulutus työvalmentajaksi 
Dnro 51/7.5.2020 

Tapani Arpiainen hakee lupaa suorittaa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelui-

den erikoisammattitutkinnon osaamisalana työvalmentaja. Koulutuksen jär-

jestää ammattiopisto Luovi ja koulutus sisältää 13 lähiopetuspäivää Ou-

lussa, 5 verkko-opetuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Tutkinnon laa-

juus on 180 osp, josta työvalmennuksen osaamisala on 120 osp. 

 

Tapani Arpiainen valittiin fillaripajalle ohjaajaksi elokuussa 2019 ja työ-

suhde on vakituinen. Pajaohjaajien tehtävässä korostuu ammattiosaami-

sen lisäksi vuorovaikutus- ja ohjaustaidot. Ohjaajan ammattiosaaminen 

suuntautuu huolto- ja korjaustyöhön (mm. pyörät ja apuvälineet), mutta työ 

on myös ohjausta työllistymiseen ja toimintakyvyn tukea tarvitsevien nuor-

ten ja aikuisten parissa. Se edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, 

vahvoja tiimi- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä, joustavuutta ja aktii-

vista, kuntouttavaa työotetta. Työ on valmennusta, jossa korostuu ennalta-

ehkäisevä ja kuntouttava työote.  

 

Työpajalla on tehty oppimisympäristön tunnistaminen yhdessä Lappian 

kanssa. Tämän kautta esim. Lappian opiskelijat voivat suorittaa osia tutkin-

noista. Vireillä on myös Lappian suunnitelmat järjestää ammatilliseen kou-

lutukseen valmentaa koulutusta (VALMA) Muonion toimipisteessä ja työ-

paja olisi osana toteuttamassa sitä.  

 

Haettu oppisopimuskoulutus tukee ammatillista osaamista ohjaus- ja val-

mennustyössä, antaa työvälineitä käytännön työhön, paremmat valmiudet 

toimia asiakasprosessissa ja palvelujärjestelmässä. Koulutus antaa val-

miuksia kehittää oman organisaation työvalmennukseen liittyviä prosesseja 

ja menetelmiä.  

 

Työpajan lähiesimies ja hallintojohtaja esittävät, että kunnanhallitus hyväk-

syy Arpiaisen oppisopimushakemuksen. Koulutus vahvistaa koko työpajan 

ammattimaista toimintaa ja antaa työpajalle mahdollisuuksia laajentaa ja 

syventää valmennus- ja ohjaustyötä.  

 

Oppisopimuskoulutus on maksuton, mutta kustannuksia syntyy lähipäivien 

palkasta, matka- ja majoituskustannuksista. Koulutuskuntayhtymä Lappia 

ei tarjoa vastaavaa koulutusta.  

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus hyväksyy Tapani Arpiaisen oppisopimuskoulutuksen kun-

toutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkintoon osaamisalana 

työvalmentaja. Koulutuksen lähipäivät ovat palkallisia ja matka- ja majoi-

tuskustannukset korvataan KVTES:in mukaisesti.  

  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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121 § 
Nimeäminen Tornionlaakson Neuvoston kulttuuri- ja matkailutyöryhmään 
Dnro 53/14.5.2020  
 

Tornionlaakson Neuvoston hallitus hyväksyi 22.4.2020 kulttuuri- ja matkai-
lutyöryhmän tehtävät. Kaikkia jäsenkuntia pyydetään 26.5.2020 mennessä 
nimeämään työryhmään yhden tai kaksi henkilöä, kulttuurin ja/tai matkailun 
asiantuntijoita.  
 
Kokoukset tultaneen pitämään pääosin sähköisinä, mikä mahdollistaa aktii-
visen osallistumisen.  

 
Kulttuuri- ja matkailutyöryhmä käy läpi asiat, jotka Tornionlaakson Neuvos-
ton toimintasuunnitelmassa on yritys- ja matkailuyhteistyön lisäämisen ja 
kulttuurin vahvistamisen alla ja sen tehtäviin kuuluu yhdessä toiminnanjoh-
tajan kanssa 

 työstää yhteinen alueellinen nimittäjä/brändi, joka kokoaa kulttuuriin ja 
matkailuun liittyvät toimijat Tornionlaakson Neuvoston alueella, 

 työstää ehdotuksen Tornionlaakson vuosikirjan kehittämisestä, 

 käsitellä ja tehdä esitykset kulttuuristipendihakemuksista,  

 raportointi hallitukselle, joka käsittelee työryhmän esitykset.  
 

Alustava budjetti työryhmälle kuluvalle vuodelle on 80 000 SEK ja budjetin 
koko määräytyy työryhmän koon mukaan. Työryhmän tehokkuus arvioi-
daan vuoden 2021 ensimmäisen hallituksen kokouksen yhteydessä.  
Kokoonpano vahvistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa 27. tou-
kokuuta. Hallituksen käymässä keskustelussa nousivat esiin seuraavat ni-
met työryhmän jäseniksi: Pia Marttinen, Haaparanta (nykyisen kulttuurityö-
ryhmän puheenjohtaja) sekä Laura Kantomaa, Ylitornio. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus nimeää Tornionlaakson Neuvoston kulttuuri- ja matkailutyö-
ryhmään Paula Löppösen (kirjastonjohtaja/kulttuuriohjaaja) ja Kaisa Kylä-
Kailan (elinkeinokoordinaattori). 

 
 Päätös Kosti Hietala liittyi kokouksen tämän asian käsittelyn aikana. 
 
  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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122 § 

Kunnanjohtajan katsaus 

 

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi seuraavat asiat: 

1. Vesiosuuskunta Aarian lainatakauksen ehtojen valmistelun tilanne. 

2. Kihlangin koulurakennuksiin on tilattu kuntoarviointi, tavoitteena on  

valmistella mahdollinen myynti hallituksen 8.6. kokoukseen. 

3. Hallintosääntö ja talousarvioiltakoulu järjestetään 4.6. 

4. Koronarajoituksien osittainen purkaminen – kirjastoauto aloittaa liiken-

nöinnin 1.6.2020 Muonion ja Enontekiön alueella. 

Päätös  Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi. 
 

 
 
 
 
123 § 
Muut asiat Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran ma. 8.6. klo 13 alkaen  

sähköisessä kokouksessa. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124 § 
Kokouksen päättäminen 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

  Valitusosoitus on liitteenä nro 16. 



Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 18.5.2020  16 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 110–112 ja 122–124 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  113-121 
 

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

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  113–121 
 

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 

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 laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

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

jelmässä 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 

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 ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen 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-

/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 oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  


