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yleisesti nähtävänä pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville ti 13.11.2018 
 
 
 
 Matti Pinola 

pöytäkirjanpitäjä 
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285 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvinvointikoordinaattorin toimi 
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289 § Lausunto hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta 

 

290 § Lausunto ympäristölupahakemuksesta 
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292 § Sosiaalitoimen täyttöluvat 
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283 § 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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

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

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

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

Kokouskutsu on toimitettu 29.10.2018 ja esityslista 1.11.2018 sähköisesti. 

Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja henkilöstön sekä 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Matti Pinola 
toimii pöytäkirjanpitäjänä. 
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284 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

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

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

Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Minna Back-Tolosen ja Petteri Hirsikankaan. 
 

Tämän asian käsittelyn jälkeen taloussihteeri Merja Hietala esitteli yleishal-
linnon talousarviota vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020–
2021 (287 §), myös hallintojohtaja Katri Rantakokko oli läsnä esittelyn ai-
kana.  
 
Yleishallinnon talousarvion esittelyn jälkeen taloussihteeri esitteli talousar-
vion 2019 ja taloussuunnitelman 2020–2021 tämän hetkistä valmisteluti-
lannetta (288 §). Hallituksen kysymyksiin olivat vastaamassa lisäksi hallin-
tojohtaja Katri Rantakokko, tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, sivis-
tystoimenjohtaja Merikki Lappi ja vt. sosiaalijohtaja Henna Takala. Hietala, 
Rantakokko, Tammilehto, Lappi ja Takala poistuivat esittelyn jälkeen. 
 
Pidettiin 10 minuutin kokoustauko, jonka päätyttyä puheenjohtaja totesi 
kaikkien hallituksen jäsenten, valtuuston puheenjohtajiston, kunnanjohta-
jan sekä pöytäkirjanpitäjän olevan läsnä kokouksessa. 
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285 § 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,  
hyvinvointikoordinaattorin toimi 
 

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen. Sen edistäminen jää kuntien tehtäväksi, kun sosi-
aali- ja terveydenhuolto siirtyvät uudistusten yhteydessä. Nykyisellään teh-
tävä on käytännössä ollut sosiaalitoimen vastuulla. 

Monissa kunnissa työtä hoitaa hyvinvointikoordinaattori, jonka tehtävä on 
kuvattu esim. THL:n verkkosivuilla. Tehtävään kuuluu mm. raportointi kun-
nan hyvinvointitilanteesta, hyvinvointikertomustyön koordinointi, eri sidos-
ryhmien yhteistyöstä huolehtiminen, hyvien käytäntöjen levittäminen, kou-
lutusten järjestäminen, viestinnästä huolehtiminen ym.  

Valtuusto on 14.12.2015 § 58 päättänyt, että kunnassa otetaan käyttöön 
sähköinen hyvinvointikertomus. Ensimmäinen hyvinvointikertomus on hy-
väksytty valtuustossa 11.12.2017 § 99 ja samassa yhteydessä valtuusto 
on todennut, että hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (hyte) työ siirtyy 
sosiaalitoimesta keskushallinnon vastuulle.  

Laaja hyvinvointikertomus tulee laatia valtuustokausittain ja Pohjois-
Suomen aluehallintovirasto on tehnyt kunnassa neuvontakäynnin 
25.9.2018. Tilaisuudessa todettiin, että laajan hyvinvointikertomuksen laa-
timinen on syytä käynnistää pikimmiten. Valtuustokausittaisen laajan ker-
tomuksen lisäksi tulee laatia vuosittain raportti, josta AVI totesi, että kunta 
voi keskittyä laajan kertomuksen laadintaan ja vuosittainen raportti laadi-
taan, kun kertomus on valmis.  

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön järjestämisestä on käyty keskuste-
lua hallinto- ja sosiaaliosaston kesken. Yleishallintoon tarvitaan resurssia 
hyte-työn koordinointiin ja järjestämiseen. Uusia vakansseja ei kuitenkaan 
ole syytä perustaa ja useissa kunnissa hyte-koordinaattorin työtehtävä on 
osa-aikainen eikä vaadi kokoaikaista työntekijää.  

Sosiaalitoimessa työskentelee ikäihmisten parissa toiminnanohjaaja, joka 
on osallistunut myös erilaisiin hankkeisiin. Osa hankkeista on päättymässä 
ja uutena käynnistyy kunnan hallinnoima Kyläpirtti-hanke, johon toimin-
nanohjaajan työpanoksesta on laskettu 40 %. Toiminnanohjaajan työhön 
kuuluu ikäihmisten ryhmätoiminnan järjestäminen ja sen kehittäminen. 
Työtä on toteutettu mm. verkostoitumalla kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa ja käyttämällä sidosryhmien ja verkostojen yhteyksiä ryhmätoimin-
nan toteuttamisessa. Kunnan muita toimialoilta ryhmätoiminnassa on ollut 
mukana esim. varhaiskasvatus, kirjaston palvelut ja kulttuuritoiminta. Toi-
minnanohjaajan mukaan hankkeet ja ryhmätoiminnan järjestäminen ei 
vaadi täysiaikaista työntekijää ja työtehtäviä voisi lisätä.  

Toiminnanohjaajan työ sisältää jo nykyisellään hyvinvoinnin ja terveyden-
edistämisen toimenkuvan tehtäviä ja hänellä on nykyisten tehtävien lisäksi 
resurssia käytettäväksi muihin tehtäviin. Ikäihmisten ryhmätoiminnan ohja-
us ja kehittäminen tulee sisältymään hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin.   
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Henkilöstökoordinaattori on 31.10.2018 toimittanut lausunnon palkkauksen 
perusteista ja esittää, että hyvinvointikoordinaattorin peruspalkkana on 
KVTES:in hinnoittelutunnus (02VAP020) 2 243,70 ja lisäksi tehtävän vaati-
vuusosa on 756,30 euroa kuukaudessa, eli tehtäväkohtainen palkka on 
3 000 euroa/kk. Henkilöstökoordinaattori perustelee palkkausta mm., että 
tehtävää on verrattu kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen 
johto- ja esimiestehtäviin. Kyseessä on toiminta-alueen johtotehtävä, sii-
hen kuuluu asiantuntijatyötä ja siinä tuotetaan hyvinvoinnin ja terveyden-
edistämisen monipuolisia palveluja. 

Hyvinvointikoordinaattorin suunniteltu tehtävänkuva toimitetaan oheismate-
riaalina. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää muuttaa toiminnanohjaajan nimikkeen hyvinvointi-
koordinaattoriksi 1.1.2019 lukien mikäli valtuusto talousarvion hyväksymi-
sen yhteydessä siirtää tehtävän sekä määrärahavarauksen sosiaalitoimes-
ta hallinto-osastolle.  

Hyvinvointikoordinaattorin peruspalkka on hinnoittelutunnuksen 02VAP020 
mukainen ja tehtävän vaativuuslisä on 756,30 euroa kuukaudessa. Tehtä-
väkohtainen palkka on 1.1.2019 alkaen 3 000 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi hallitus päättää edellä mainitulla ehdolla, että hyvinvointikoordinaat-
torin tehtävää hoitaa toiminnanohjaaja 1.1.2019 alkaen.  

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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286 § 
Asuinrivitalo Muonion Auroran hankesuunnitelma 
 

Kunnanhallitus valtuutti 17.9.2018 § 228 teknisen osaston käynnistämään 
asuinrivitalon suunnittelun Ludvig Filipin tiellä sijaitsevalle kunnan omista-
malle tontille. Kunnanvaltuusto päätti 29.10.2018 § 51 siirtää uuden rivita-
lon suunnitteluun 50 000 euroa määrärahaa.  
 
Tekninen johtaja on 30.10. toimittanut uuden rivitalon alustavan hanke-
suunnitelman: Muonion Aurora -hankesuunnitelma 5.10.2018.  
 
Hankesuunnitelmassa todetaan, että kunnassa on jo useiden vuosien ajan 
kärsitty vapaiden asuntojen puutteesta, mikä vaikeuttaa muun muassa työ-
voiman saantia kuntaan. Kunnan suorassa omistuksessa on 57 asuntoa, 
kunnan täysin omistamissa taloyhtiöissä 38 ja kunnan 51 % omistamissa 
yhtiöissä (Hilla ja Lakka) 20 asuntoa, eli yhteensä 115 asuntoa. 
 
Hankeen tavoitteena on rakentaa 12 uutta asuntoa, jotka soveltuvat myös 
ikäihmisten asumiseen: 
- Yksiö 30–35 hum2, 5kpl 
- Kaksio 50–55 hum2, 4kpl 
- Kolmio 75–80 hum2, 3kpl 
- Kylmät varastotilat 
- Autokatos 12 autolle 
- Jätekatos 4kpl 660 litran jäteastialle (mikäli ei rakenneta syväkeräysas-

tiaa) 
 

Tavoitteena on aloittaa rakentaminen keväällä 2019 tontille, jonka kaavan 
mukainen koko on 2 330 m2 ja tehokkuusluku e=0,30. Tontin rakennusoi-
keus on näin ollen 699 m2. Hankkeen toteuttamistavaksi esitetään KVR-
urakkaa tai kokonaisurakkaa, joiden pohjalta aikataulu olisi seuraava: 
 
Hankesuunnitelman hyväksyminen 11/2018 
 
- KVR-urakka: 

- Kilpailutuksen aloitusvaihe 11/2018 
- Alustava tarjouspyyntö 12/2018 
- Neuvottelut (1.neuvottelukierros) 1/2019 
- Lopullinen tarjouspyyntö ja hankintapäätös 2/2019 
- Hankintasopimus 3/2019 
- Rakentaminen 4/2019 - 1/2020 

 
- Kokonaisurakka: 

- Suunnittelijoiden kilpailutus 11/2018 
- Suunnittelu 12/2018 - 2/2019 
- Urakoitsijoiden kilpailutus 2/2019 - 3/2019 
- Rakentaminen 4/2019 - 1/2020 

 
Hankesuunnitelma toimitetaan esityslistan oheismateriaalina 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy hankesuunnitelman ja päättää käytettäväksi 
urakkamuodoksi kokonaisurakan. 
 
Hallitus saattaa hankkeen valtuuston hyväksyttäväksi kustannusarvioineen 
talousarvion käsittelyn yhteydessä. 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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287 § 
Yleishallinnon talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

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

 
 Muutettu 
 ehdotus kunnanjohtaja 

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

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
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288 § 
Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020–2021 laadinta  
Dnro 130/17.8.2018 

– Kunnanhallitus 20.8.2018, 198 § 

— — 

– Kunnanhallitus 5.11.2018, asia 6 

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

Lautakuntien esitykset (suluissa muutos kuluvan vuoden talousarvioon) 

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

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

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

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

Maaseutulautakunta 11.10.2018 4 § 
Menot 128 969 ja tulot 109 000, toimintakate 19 969 euroa (+0,4 %). 
 
Maaseutulautakunnan esityksessä henkilöstön keskinäisen työn osuuksia 
on muutettu, maaseutupäällikkö 0,7, maataloussihteeri 1,0 ja toimistosih-
teeri 0,5 htv. Tehtävien eriyttämistä koskeneiden EU-vaatimusten puitteis-
sa sekä hyödyntämällä Ylitornion YTA-yksikön yhteistyösopimusta turva-
taan jatkossa Tunturi-Lapin YTA-alueen toiminta. 
 

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

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

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

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

Muutosesityksen ja tarkistusten jälkeen toimielinten toimintakatteet ovat: 

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

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

Yhteenveto kunnanjohtajan talousarvioesityksessä tehdyistä muutoksista 
toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.  

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

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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289 § 
Lausunto hallituksen esitykseksi kuntalain muuttamisesta 
Dnro 155/5.10.2018 
 

Valtiovarainministeriö on 5.10. päivätyllä lausuntopyynnöllä pyytänyt kun-
nalta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain muuttami-
sesta. 
 
Kuntalain erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ar-
viointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi 
kuvaamaan tarkemmin tulorahoituksen riittävyyttä. Menettelyn edellytyksis-
tä suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku ehdotetaan korvat-
tavaksi lainanhoitokykyä kuvaavalla konsernitilinpäätöksen laskennallisella 
lainanhoitokatteella. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava tunnusluku, ne-
gatiivinen vuosikate, ehdotetaan korvattavaksi tunnusluvulla, jolla verra-
taan konsernituloslaskelman vuosikatetta poistoihin ja arvonalentumisiin. 
Lainoihin esitetään rinnastettavaksi vuokravastuut lainamäärää kuvaavas-
sa tunnusluvussa. Kunnan tuloveroprosentin tasoa koskevaa raha-arvoa 
ehdotetaan nostettavaksi. 
 
Lisäksi kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevaa 
sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi kunnassa eri syistä säännöllisesti 
oleskelevien henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvis-
tamiseksi. Kuntalain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin ehdo-
tetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. 
 
Tavoitteena on oikeudenmukainen ja luotettava kuntien erityisen vaikean 
taloudellisen aseman arviointitapa, joka kannustaa kuntia pitkällä aikavälil-
lä taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Arviointikriteerit ja niissä käytettävät 
tunnusluvut kuvaisivat kunnan taloutta eri näkökulmista. Tunnuslukujen ra-
ja-arvojen muuttamisen tavoitteena on, että menettely kohdistuisi taloudel-
taan kaikkein heikoimpiin kuntiin. 
 
Lausuntoa pyydetään luonnoksesta yleisesti sekä erityisesti yksittäisistä 
tunnusluvuista ja niiden raja-arvoista. Lausuntoaika on 5.10.–21.11.2018. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus toteaa kunnan lausuntona, että esitetyt muutokset erityisen 
vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointikriteereiksi ku-
vaavat paremmin kuntien kokonaistaloudellista tilannetta kuin aiemmat ar-
viointikriteerit. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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290 § 
Lausunto ympäristölupahakemuksesta 
Dnro 154/8.10.2018  

 
Vesiosuuskunta Aaria hakee lupaa rakentaa vesi- ja jätevesiviemärijohdot  
Toras-Siepin ja Jerisjoen vesistöihin sekä pysyvää käyttöoikeutta hanketta 
varten tarvittaviin alueisiin.  

Vesijohto- ja paineviemäriputket rakennetaan vesi-alueelle Pohjoinen valti-
onmaa, jota hallinnoi Metsähallitus ja Kotakorvan osakaskunnan vesialu-
eelle. Putket viedään Toras-Siepin vesistöön Mesopotamia -tilan maa-
alueelta ja ne rantautuvat linjan toisessa päässä Harriniva Oy:n omistaman 
tilan alueelle. Hakijalla on Metsähallituksen, Kotakorvan osakaskunnan ja 
Harriniva Oy:n suostumukset sijoittaa vesi- ja jätevesiputket maa- ja vesi-
alueille.  

Samalla haetaan lupaa Toras-Siepin vesistössä johtolinjasta vesi- ja pai-
neviemärijohtohaarojen rakentamiselle, jotka rakennetaan, mikäli kiinteistöt 
haarojen päässä liittyvät verkostoon. 

Jerisjoen alueella lupaa haetaan joen alittamiseen. Alitus tapahtuu maa- ja 
vesialueiden osalta yhteisellä maa-alueella, joka on järjestäytymättömän 
osakaskunnan omistuksessa. 

Hankkeesta ei hakijan mukaan ole vaikutusta vedenkorkeuksiin tai virtaa-
miin, hanke ei vaikuta häiritsevästi vesiliikenteeseen eikä vesistön myö-
hempään käyttöön eikä aiheuta sellaisia vesistömuutoksia, joilla olisi vaiku-
tusta kalastukseen, kalojen lisääntymiseen tai kalojen elinolosuhteisiin. 
Hakijan mukaan hankkeesta on hyötyä ympäristölle, koska järveen kohdis-
tuva jätevesikuormitus tulee vähenemään, mikäli kaikki kiinteistöt liittyvät 
jätevesiverkostoon. 

Työ suoritetaan matalan veden aikaan kevättalvella jään päältä. Arvioitu 
vesistön alitustöiden kestoaika on noin kuukausi ja Jerisjoen osalta yksi 
työpäivä. Hanke on tarkoitus käynnistää vuosien 2018–2019 aikana. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta on saapunut tiedoksiantokuulutus, 
jonka mukaan mahdollinen muistutus tulee toimittaa viimeistään 
9.11.2018. 

Asiaan liittyvät keskeiset asiakirjat ja kuulutus ovat luettavissa osoitteessa 
www.avi.fi/lupatietopalvelu. 

Kaavoitusviranomaisena toimii hallintosäännön mukaan hallitus. 

Tekninen johtaja Tammilehto toteaa, että vesiosuuskunta Aarian hanke ei 
vaikeuta Olos–Särkijärvi–Torassieppi -osayleiskaavan toteutumista. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa hankkeesta kaavoituksen tai kunnan 
näkökulmasta. 

 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisellä lisäyksellä siten, että 
toteutuksessa tulee huomioida hiihto- ja kelkkareittien keskeytyksetön toi-
minta. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Minna Back-Tolonen  Petteri Hirsikangas 
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291 § 
Kunnanviraston asuntojen vuokrantarkistus 
Dnro 163/11.10.2018 

Kunnanviraston a ja b -talojen katot on korjattu kesän 2018 aikana. Katto-
remontin kokonaiskustannukset olivat 125 000 euroa (alv 0 %) ja 30 vuo-
den poistoajalla laskettuna remontin kustannukset ovat  

- 0,26 euroa/m2/kk (alv 0 %) 
- 0,32 euroa/m2/kk (alv 24 %). 

Asuinhuoneiston vuokraus on aina arvonlisäverotonta, jolloin vuokra-
asuntoihin kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot ovat palautuskelvotto-
mia. Vuokra-asuntojen osalta rakennuspalvelun hinnasta tilitettävä arvon-
lisävero jää rakennuksen menoksi.  

Kunnanviraston b -talossa on kolme asuinhuoneistoa, joista yksi on Lääkä-
riasema Tervan käytössä, kaksi muuta asuinkäytössä. Asuinhuoneistojen 
neliövuokrat ovat 4,70–5,26 euroa/m2/kk. Huoneistoja ei ole peruskorjattu.  

Tekninen lautakunta esittää 9.10.2018 § 90, että kunnanviraston b -talon 
asuinhuoneistojen vuokraa tarkistetaan 10 %. 

Hallintosäännön 47 §:n mukaan maksuista ja niiden yksityiskohtaisista pe-
rusteista päättää hallitus.  

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päättää korottaa kunnanviraston b-talon asuinhuoneistojen 
vuokraa 10 % ja korotus astuu voimaan heti, kun hallituksen päätös on 
lainvoimainen ja huoneenvuokralain mukainen ilmoitus vuokralaisille on 
tehty. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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292 § 
Sosiaalitoimen täyttöluvat 
Dnro 167/25.10.2018 
 

Kunnanvaltuuston 24.11.2014 hyväksymässä ja 14.12.2015 tarkistamassa 
talouden tasapainottamissuunnitelmassa on eräitä yleisiä periaatteita. 
Henkilöstöasioihin sisältyy virkojen ja toimien täyttämiseen ja yli kolmen 
kuukauden mittaisiin sijaisuuksiin tarvittava kunnanhallituksen lupa.  
 
Sosiaalilautakunta on 23.10. anonut kunnanhallitukselta täyttölupaa sosi-
aalityöntekijän virkaan (irtisanoutuminen). Lisäksi vt. sosiaalijohtaja on 
31.10. anonut täyttölupaa Marjapaikassa työskentelevän laitosapulaisen 
palkattoman työloman sijaisuuteen ajalle 1.1.2019–30.4.2019. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää anotut täyttöluvat.  
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että sosiaalityöntekijän koeajaksi tulee 
muuttaa 6 kuukautta. Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaisen palkan määrä 
on 3 200 euroa kuukaudessa (04SOS04A + vaativuuslisä 496,54 euroa/kk) 
ja lisäksi maksetaan rekrytointilisää 200 euroa kuukaudessa kuuden kuu-
kauden ajan.  

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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293 § 
Kunnanjohtajan tilannekatsaus 
 

  Kunnanjohtaja esitteli kunnan ajankohtaisen tilanteen, muun muassa: 

– Kunnan henkilöstölle järjestetään loppuvuoden aikana 5 kertaa työky-
kyä edistävää ohjattua liikuntaa 1h/vko.   

– Levi Hotel Spa on antanut kunnalle tarjouksen kuntalaisten uimahalli-
palveluista Levillä. Aikuisten lipun hinta 15 euroa ja lasten lipun hinta 
10 euroa. Lippuja tilataan kirjaamoon, josta niitä voi noutaa. 

– Elinkeinokoordinaattorin rekrytoinnissa kokeillaan pilottina rekrytointi-
konsultointia. 

– Kunnanjohtaja ilmoitti aloittavansa uusien työmahdollisuuksien kartoit-
tamisen Etelä-Suomesta, koska perheen muuttaminen Muonioon ei ole 
mahdollistunut. Viimeisen työpäivän takaraja olisi 31.7.2019 tai yhtei-
sen sopimuksen mukaan. 
 

Päätös Hallitus merkitsi kunnanjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

 

294 § 
Muut asiat 

– Hallitus keskusteli lisäksi siitä, onko kuntaan tulossa uutta uimahallia. 
Kunnanjohtaja totesi, että asiasta ei ole varmuutta. 

 

 

 

295 § 
Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

  Valitusosoitus liitteenä nro 35.



 
 
Muonion kunta   Oikaisuvaatimusohjeet ja 
Kunnanhallitus   valitusosoitus 
 

 Kokouspäivämäärä Liite 

 
 5.11.2018  35 

 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

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

ka päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät 283–284, 286–290, 292–295 

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

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  285, 291 
 

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  285, 291 
 

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/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 se-

kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan al-

kamisen 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 oi-

kaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan vii-

meinen 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 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun (Tuomioistuinmaksulaki 

1455/2015). Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1)
 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


