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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 23.3.2020 klo 18.00– 

Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 

Läsnä olevat valtuutetut Hannaleena Huhtamäki puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Kosti Hietala   varapuheenjohtaja 

Sakari Silén  ” 
Mika Brännare  jäsen 
Manu Friman  ” 
Mikael Heikkilä ” 
Petteri Hirsikangas ” 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Jukka Korhonen ” 
Anneli Kuortti ” 
Matti Myllykangas ” 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Petri Sinikumpu ” 

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki 
  hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Katri Rantakokko 
  nuorisovaltuuston edustaja Eemeli Ruotsala   
 
Poissa   
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus  
 
Asiat  1–7 
  
Pöytäkirjan allekirjoitus    
ja varmennus  
 

Hannaleena Huhtamäki  Katri Rantakokko 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 30.3.2020, kunnantalo 
 
 
 
Pöytäkirja yleisesti Muonion kunnan verkkosivuilla ti 31.3.2020  
nähtävänä 
 
 
 
  Katri Rantakokko 
  pöytäkirjanpitäjä 
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1 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asi-
oista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.1.2019 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston 
kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin val-
tuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 
Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä  
valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsit-
telyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä 
vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  
 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, 
joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen  
käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston 
puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotetta-
vasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on 
kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu  
varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojär-
jestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, 
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava  
voidaan kutsua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen 
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat vara-
valtuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösval-
tainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 13.3.2020 valtuuston päättämällä ta-
valla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kun-
nanjohtajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle. Kutsu on samana päi-
vänä julkaistu kunnan verkkosivuilla. Esityslista on toimitettu valtuuston 
päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jä-
senelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäse-
nille sekä nuorisovaltuuston edustajalle 18.3.2020. 

 
 

Pj.  
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2 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-
ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian koh-
dalla toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekir-
joittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.  
 
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avus-
tavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §). 

 
Päätös  

  



Muonion kunta   Esityslista  2/2020 4 (9) 

Kunnanvaltuusto    

 

    18.3.2020 

 
 
 
3 § – asia 3 
Aloiteluettelon käsitteleminen 
 

- Kunnanhallitus 16.3.2020, 48 § 
 

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yh-
teisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toi-
menpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan 
asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa 
asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita 
kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. 
 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimival-
taan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet.  
 
Valtuutettujen aloitteista säädetään hallintosäännön 86 §:ssä, jossa tode-
taan, että kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuusto-
ryhmällä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimin-
taa ja hallintoa koskevista aloitteista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, 
vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Hallituksen on vuosittain 
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettu-
jen tekemistä aloitteista ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita val-
tuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Sa-
malla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Val-
tuusto voi päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Hallintosäännön 103 §:ssä määrätään myös hallituksen ja lautakunnan 
tehtäväalueella tehdyistä aloitteista. Niistä tulee esittää tiedot hallitukselle 
ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.  

 
Aloitteet  Kuntaan saapui 5.12.2019 Olavi Airaksisen tekemä kuntalaisaloite Särki-

järven näköalapaikan kehittämiseksi. Aloite toimitettiin elinkeino- ja tekni-
sen lautakuntien valmisteltavaksi.  

 
Käsitellyt aloitteet ja esitykset 

 
Kuntalaisaloite koirapuiston rakentamiseksi (dnro 37/9.3.2018) on käsitelty 
teknisessä lautakunnassa 25.6.2019 § 62. Tekninen lautakunta on toden-
nut, ettei kunnalla ole osoittaa tarkoitukseen soveltuvaa maa-aluetta ja 
aloite on katsottu loppuun käsitellyksi. 
 
Valtuustoaloitteen mukainen kokonaisvaltainen asuntotarpeen selvitys 
(dnro 226/11.12.2017) toteutettiin Tunturi-Lapin Kehitys ry:n, Enontekiön ja 
Muonion kuntien toimesta syksyllä 2019. Selvitys tehtiin nettikysekyselynä 
08/2019 ja sen perusteella käytiin markkinavuoropuhelu 4.9.2019 raken-
nusalan yrittäjien kanssa. Aloite merkitään loppuunsaatetuksi. 
 
Kuntalaisaloite katuvalojen sammuttamiseksi yöajaksi arkisin klo 22–06 ja 
viikonloppuisin klo 01–06 (dnro 184/20.11.2016) on käsitelty teknisessä 
lautakunnassa 21.2.2017 § 11. Tekninen lautakunta totesi, että turvalli-
suutta ajateltaessa valojen sammuttamisesta saavutettavat hyödyt ovat 
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haittoja pienemmät. Liikuntatoimen 10.1.2017 kannanoton mukaan kau-
kalo- ja latuvalot ovat sammutettuina ainakin klo 22–06, joten aloite ei ai-
heuta toimenpiteitä. Aloite merkitään loppuunsaatetuksi.  

 
Aloitteista ja eräistä esityksistä on laadittu yhteenveto, johon on merkitty 
myös muita kuin hallituksen ja valtuuston toimivaltaan kuuluvia aloitteita. 
Siihen on merkitty myös ne aloitteet ja esitykset, joita hallitus tai valtuusto 
ei edellisinä vuosina ole katsonut loppuun käsitellyiksi tai asia on jostakin 
syystä otettu käsiteltäväksi uudelleen. Yhteenveto toimitetaan esityslistan 
ohessa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee aloiteluettelon mukaiset aloitteet, esitykset ja toi-
menpiteet tiedokseen.  
 
Hallitus esittää valtuustolle, että seuraavat aloitteet katsotaan loppuun kä-
sitellyiksi: 

 9.3.2018 aloite koirapuiston rakentamiseksi 

 11.12.2017 aloite kokonaisvaltaisesta asuntotarpeen selvityksestä 

 20.11.2016 aloite katuvalojen sammuttamisesta yöajaksi. 
 
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se merkitsee aloiteluette-
lon tiedoksi. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

   

  Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 

— — 

 

- Kunnanvaltuusto 23.3.2020, 3 § – asia 3 

 

Päätös  
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4 § – asia 4 
Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan 
määräaikaisen viran perustaminen  
Dnro 28/2.3.2020 
 

- Kunnanhallitus 16.3.2020, 49 § 
 

Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä) ja Pello ovat teh-
neet vuosia yhteistyötä arkityössä asiakastasolla sekä alueellisessa ta-
kasosiaalipäivystyksessä. On ilmennyt tarvetta perustaa yhteinen lasten-
valvojan virka, jotta sosiaalityön resurssia vapautuisi mm. lastensuojelun, 
sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön ja aikuissosiaalityön sekä 
vammaispalvelun tehtäviin.  

 
Kuntalain 53 §:n mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä 
yhteisiä virkoja. Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin kuntiin. 
Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja tulee toimimaan vir-
kavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka kuntalaisia koskevia sopimuk-
sia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspal-
veluista vastaava toimielin huolehtii tarvittavan ratkaisuvallan delegoimi-
sesta yhteiselle lastenvalvojalle.  

 
Muonion kunnassa nykyisistä palveluista vapautuvaa resurssia on tarkoitus 
hyödyntää ensisijaisesti lastensuojelussa, aikuis- ja perhesosiaalityössä ja 
vammaispalvelujen sosiaalityössä. Myös ikääntyneiden sosiaalityö tarvit-
see lisää työpanosta. Lisäksi Muoniossa on ollut mittavia vaikeuksia rekry-
toida pätevä sosiaalityöntekijä. Tällä hetkellä valtuuston perustamaan uu-
teen sosiaalityöntekijän virkaan (1.1.2020 alkaen) ei ole vielä saatu rekry-
toitua sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttävää sosiaalityöntekijää, ja 
olemassa oleva sosiaalityöntekijän virka on ollut täytettynä 40 % työajalla 
jatkuen 17.4.2020 saakka.  

 
Yhteinen virka on määräaikainen ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022. Viran pe-
rustaminen ja täyttäminen on huomioitu vuoden 2020 talousarviossa ja 
vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmassa.  

 
Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 § ja 27 § perusteella kun-
nille annettu tehtävä: kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava 
adoptioneuvonnan, perheasioiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoi-
keutta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien teh-
tävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuulu-
vien toimenpiteiden ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian 
tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asiantuntijapalveluiden sekä isyyden sel-
vittämiseen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen mu-
kaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: adoptiolaissa (22/2012); avio-
liittolaissa (234/1929); laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
(361/1983), isyyslaissa 11/2015, lapsen elatuksesta annetussa laissa 
(704/1975) sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa.  

 
Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluisi ela-
tussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten ja isyysasiakirjojen valmis-
telu ja päättäminen, osallistuminen päävastuullisena olosuhdeselvitysten 
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tekemiseen sekä lasten ja vanhempien valvottujen tapaamisten valmistelu 
ja niistä päättäminen. Lisäksi lastenvalvojan tehtäviin kuuluisi huolto- ja ta-
paamisasioiden sovittelu ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu.  

 
Kuntien yhteisen lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain sosiaali-
huollon ammattihenkilöistä 7 § mukaan ja virkaan valittavan on toimitettava 
työnantajalle nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä 2 § mukaisesti itseään koskeva rikosrekisteriote. Kuntien 
yhteisen lastenvalvojan viran tehtäväkohtainen palkka on 3850 euroa/kk ja 
virka on määräaikainen ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022. Palkka ja oheiskus-
tannukset jaetaan kuntien kesken erillisen sopimuksen mukaan suhteutet-
tuna kunkin kunnan alaikäiseen väestömäärään.  

 
Sosiaalilautakunta esittää 26.2.2020 § 17 kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen määräaikaisen lasten-
valvojan viran perustamista ajalle 1.5.2020–31.12.2022. 

 
Asian käsittely muiden kuntien osalta:  

 Enontekiön hyvinvointilautakunta 20.2.2020 § 15, esitetään kunnanhal-
litukselle (11.3.2020 § 56) 

 Kittilän kunta, ei päätöksiä 

 Kolarin kunnanhallitus 25.2.2020 § 47, esitetään valtuustolle 

 Pellon hyvinvointilautakunta 27.2.2020 § 17, esitetään kunnanhallituk-
selle.  

 
Kuntien sopimusluonnos toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja 
Pellon kuntien yhteisen määräaikaisen lastenvalvojan viran perustamista 
ajalle 1.5.2020–31.12.2022.  

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 
 
 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian.  

— — 
 

- Kunnanvaltuusto 23.3.2020, asia 4 
 
 

Päätös 
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5 § – asia 5 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 

- Kunnanhallitus 16.3.2020, 51 § 
 
Hallintosäännön muutos 

 
Hallintosääntö- ja konserniohjeluonnos on toimitettu kommenteille johtaville 
viranhaltijoille ja kaikille luottamushenkilöille. Asiakirjoihin liittyen oli tarkoi-
tus järjestää yhteinen keskustelu- ja valmistelutilaisuus 12.3.2020, joka jou-
duttiin siirtämään korona-tilanteen vuoksi.  
 
Hallintosääntöluonnos käsiteltäneen 16.3.2020 yhteistyöryhmässä. 

 
Saadun palautteen pohjalta luonnoksi muokataan edelleen.  

 
  Koronavirusepidemiaan varautumisen vuoksi on kunnassa syytä ratkaista 

   sähköiseen päätöksentekomenettelyyn liittyvät asiat.  

Kuntalaki mahdollistaa perinteisen kokouspaikalla pidettävän kokouksen, 

sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvan kokouksen (sähköinen ko-

kous) ja sähköisen päätöksentekomenettelyn ennen kokousta (kuntalaki 

98 §).  

Ennen uusien sähköisten päätöksentekomuotojen käyttöönottoa on hallin-

tosääntöön otettava tarpeelliset määräykset sähköisiin kokouksiin ja  

sähköiseen päätöksentekomenettelyyn liittyvistä asioista. Sähköisessä ko-

kouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kunnan tulee  

huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole 

ulkopuolisen saatavissa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota salassa pidet-

tävien tietojen käsittelyyn. Salassa pidettäviä asioita sisältäviä dokument-

teja ei voida lähettää eikä keskusteluja käydä muun kuin suojatun tietolii-

kenneyhteyden avulla. 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja evästää tarvitta-
essa jatkovalmistelussa.   

 

Muutettu  Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja evästää  

ehdotus  tarvittaessa jatkovalmistelussa.  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että voimassa olevaan hallintosääntöön 

15. luvun ensimmäiseksi pykäläksi lisätään: 

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.   
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Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, 

jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole 

ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.  

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
 
 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian.   

 
— — 

 
- Kunnanvaltuusto 23.3.2020, asia 5 

 
Päätös 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 § – asia 6 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 § – asia 7 
Kokouksen päättäminen 
 
 
 


