
 

Muonion kunta   Tarkistettu kutsu/ 6/2018 
Kunnanvaltuusto   asialista 
 
    4.12.2018 
 
 
 
Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 10.12.2018 klo 18.00  
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
3. Investointihankkeiden määrärahojen siirtäminen 
4. Lisämäärärahan myöntäminen sivistystoimen hallinnon ja toisen asteen kou-

lutuksen tehtäväalueille 
5. Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalitoimen hallinnon tehtäväalueelle 
6. Lisämäärärahan myöntäminen yleishallinnon tehtäväalueelle 
7. Ympäristönsuojeluviranomaisen kuntien välisen yhteistyön hyväksyminen 
8. Hallintosäännön päivittämisen hyväksyminen 
9. Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020–2021 hyväksyminen 
10. Eron myöntäminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän  

yhtymävaltuuston varajäsenyydestä 
11. Eron myöntäminen elinkeinolautakunnan jäsenyydestä 
12. Varajäsenen valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuustoon 
13. Jäsenen valitseminen elinkeinolautakuntaan 
14. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
15. Muiden asioiden käsitteleminen 
16. Kokouksen päättäminen 

 
 
Pöytäkirjan nähtävänä- Kokouksesta laadittava pöytäkirja, johon liitetään valitusosoitus, pidetään 

pito ti 18.12.2018 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä sekä lisätään kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi ti 18.12.2018. 

 
 
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja  Hannaleena Huhtamäki  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on ti 4.12.2018 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoi-

tustaululle sekä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi.  
 
 
 

Elli Rauhala 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika ma 10.12.2018 klo 18.00–20.38  
(neuvottelutauko klo 18.22-19.00) 

Paikka  kunnantalon valtuustosali 

Läsnä olevat valtuutetut Hannaleena Huhtamäki puheenjohtaja 
ja varavaltuutetut Kosti Hietala   varapuheenjohtaja 
   Manu Friman  ” 

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

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  hallintojohtaja Katri Rantakokko 
  tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
  sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi 
  taloussihteeri Merja Hietala 
  maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen 
  pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola   
 
Poissa  - 
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus todettiin (62 §) 
 
Asiat  1–16, 62-77 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 17.12.2018, kunnantalo 
 
 
 
  Sakari Silén   Petri Sinikumpu 
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Pöytäkirja on ollut ti 18.12.2018 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 18.12.2018 
 
 
  Matti Pinola 
  pöytäkirjanpitäjä 
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62 § – 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.  
 
1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuus-
ton kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kulle-
kin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvol-
lisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosi-
vuilla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava 
läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioi-
den käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lä-
hetettävä 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 luotet-
tavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin 
on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaan-
tulojärjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitet-
tävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seu-
raava voidaan kutsua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jäl-
keen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat 
varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja pää-
tösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmas-
osaa valtuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 30.11.2018 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja 
kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verkkosi-
vuilla ja laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Tarkistettu ko-
kouskutsu ja asialista on toimitettu 4.12.2018. Esityslista on toimitettu 
valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnan-
hallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslau-
takunnan jäsenille 5.12.2018. 

 
Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, 

että läsnä on 17 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösval-
taiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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63 § – 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 
avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §). 

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Sakari Silénin ja Petri Sinikummun. 
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64 § – asia 3 
Investointihankkeiden määrärahojen siirtäminen 
Dnro 178/13.11.2018 
 
– Kunnanhallitus 3.12.2018, 316 § 

Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 40 000 euroa yläkoulun jake-
lukeittiön kalustuksen investointihankkeelle (8102/161). Keittiölaitteistoa 
on päivitetty yhteishankintana keskuskeittiön kanssa suunniteltua enem-
män ja kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 75 000 euroa. 

Keskuskeittiön kalustohankintaan (8102/160) on varattu 190 000 euroa. 
Tuotantotavan muutoksen vuoksi jouduttiin hankkimaan jakelukeittiöihin 
kolme uutta uunia ja astioita, mikä aiheuttaa määrärahan ylittymisen noin 
40 000 eurolla. 

Urheilu- ja Ässäkentän suunnittelun ja rakentamisen investointihank-
keelle (5440/507) on varattu 30 000 euron määräraha. Urheilukentän ko-
koa on suurennettu alkuperäisestä suunnitelmasta käyttötarkoituksen pa-
rantamiseksi. Kuluvan vuoden osalta hankkeen kustannukset tulevat ole-
maan noin 60 000 euroa. Kentän yhteyteen suunniteltu varastorakennus 
toteutetaan ensi kesänä. 

Marjapaikan hoitajakutsun rakentamishankkeelle (8202/174) on varattu 
15 000 euron määräraha. Hankkeelle tarvittavien lisähankintojen jälkeen 
kokonaiskustannukseksi muodostui 18 200 euroa. 

Nuorisotalo Tippalan korjaushanke (8415/209) toteutettiin vuonna 2017. 
Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2018, mutta sinne on 
tehty arvonlisäveron korjauskirjaus 2 200 euroa. 

Uuden vedenottamon suunnitteluun ja rakentamiseen (8470/812) on va-
rattu talousarviossa 225 000 euron määräraha. Siitä on aiemmin siirretty 
yhteensä 54 000 euroa Kielan ja yhtenäiskoulun rakennusautomaation 
korjaamiseen ja käyttämättä on 171 000 euroa. Suunnittelijasta johtuvan 
viivästyksen vuoksi hankkeen toteutus siirtyy ensi vuodelle.  

Tekninen lautakunta esittää 12.11.2018 § 97, että investointimäärärahaa 
siirretään uuden vedenottamon suunnittelu- ja rakennushankkeelta 
(8470/812) yhteensä 110 700 euroa seuraaville hankkeille 

- yläkoulun jakelukeittiön kalusto (8102/161) 35 000 euroa 
- urheilu- ja Ässäkentän suunnittelu ja rakentaminen (5440/207) 

30 000 euroa 
- Marjapaikan hoitajakutsun rakentaminen (8202/174) 3 500 euroa 
- nuorisotalo Tippalan korjaus (8415/209) 2 200 euroa 
- keskuskeittiön kalustohankinta (8102/160) 40 000 euroa. 

Teknisten tarkistusten jälkeen urheilu- ja Ässäkentän suunnittelun- ja ra-
kentamisen investointihankkeen (5440/507) ylitys on toteutunut 22 000 
eurolla.   
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Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutokset talousar-
viovuoden aikana. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 102 700 euroa inves-
tointimäärärahaa uuden vedenottamon suunnittelu- ja rakennushank-
keelta (8470/812) seuraaville hankkeille 

- yläkoulun jakelukeittiön kalusto (8102/161) 35 000 euroa  
- keskuskeittiön kalustohankinta (8102/160) 40 000 euroa 
- urheilu- ja Ässäkentän suunnittelu ja rakentaminen (5440/507)  

22 000 euroa 
- Marjapaikan hoitajakutsun rakentaminen (8202/174) 3 500 euroa 
- nuorisotalo Tippalan korjaus (8415/209) 2 200 euroa. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 64 § 
 

Päätös Valtuusto keskusteli tämän asian käsittelyn aikana Ässäkentästä ja ve-
denottamon rakentamisesta.  

 
 Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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65 § – asia 4 
Lisämäärärahan myöntäminen sivistystoimen hallinnon  
ja toisen asteen koulutuksen tehtäväalueille  
Dnro 194/29.11.2018 
 
– Kunnanhallitus 3.12.2018, 317 § 

Sivistystoimen hallinnon kuluvan vuoden talousarvio ylittyy n. 17 000 eu-
roa henkilöstövaihdosten ja arvioitua suurempien ICT-kulujen vuoksi. Ku-
luvalle vuodelle on myös kirjattu luottamushenkilöpalkkioita edelliseltä 
vuodelta. 

Toisen asteen koulutuksessa talousarvio ylittyy henkilöstömenojen 
vuoksi 52 000 euroa. 

Sivistyslautakunta esittää 27.11.2018 § 116, että sivistystoimeen myön-
netään yhteensä 69 000 euron lisämääräraha. 

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutokset talousar-
viovuoden aikana. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää yhteensä 69 000  
euron lisämäärärahan sivistystoimen hallintoon ja toisen asteen koulutuk-
seen. Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 

 Muutettu 
 ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 17 000 euroa lisä-
määrärahaa sivistystoimen hallinnon tehtäväalueelle ja 52 000 euroa toi-
sen asteen koulutuksen tehtäväalueelle. Lisämäärärahat katetaan tulos-
laskelman tulorahoituksella. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 65 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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66 § – asia 5 
Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalitoimen hallinnon tehtäväalueelle 
Dnro 192/20.11.2018 
 
– Kunnanhallitus 3.12.2018, 318 § 
 

Sosiaalitoimen hallinnon kuluvan vuoden talousarvio ylittyy n. 19 000  
euroa henkilöstövaihdosten (17 500 euroa) ja arvioitua suurempien ICT- 
ja painatuskulujen (yht. n. 1 500 euroa) vuoksi.  

Sosiaalilautakunta esittää 13.11.2018 § 91, että sosiaalitoimen hallinnon 
tehtäväalueelle myönnetään 19 000 euron lisämääräraha. 

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutokset talousar-
viovuoden aikana. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää yhteensä 19 000  
euron lisämäärärahan sosiaalitoimen hallintoon. Lisämääräraha katetaan 
tuloslaskelman tulorahoituksella. 

 Muutettu 
 ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 19 000 euron lisä-
määrärahan sosiaalitoimen hallinnon tehtäväalueelle. Lisämääräraha ka-
tetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 66 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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67 § – asia 6 
Lisämäärärahan myöntäminen yleishallinnon tehtäväalueelle 
 
– Kunnanhallitus 3.12.2018, 319 § 
 

Yleishallinnon tehtäväalueelle vuoden 2018 talousarvioon myönnetyt 
määrärahat ja kuluvan vuoden aikana myönnetyt lisämäärärahat 20 000 
euroa yleishallinnon henkilöstökuluihin ja 11 000 euroa kesämatkailun 
edistämiseen eivät tule riittämään. Yleishallinnossa on tehty merkittäviä 
muutoksia palvelutuotannon, viestinnän ja henkilöstöhallinnon osalta.  

Merkittävimmät ylitykset koostuvat seuraavasti: 

- keskuskeittiön laskutusperusteiden muuttuminen arvioituihin tuloihin 
nähden, muutokseen hankittu konsulttipalvelu, ruuan kuljetuspalvelu 
eri toimipisteosiin sekä elintarvikeostot yhteensä 80 000 euroa 

- kunnan tiedotustoiminta siirretty Luoteis-Lappi -lehteen 19 000 euroa 
- henkilöstöhallinnon ostopalvelu Enontekiön kunnalta 13 000 euroa 
- ICT-palvelujen siirtäminen LapIT Oy:lle 16 000 euroa 
- työpajatoiminnan henkilöstövaihdokset 15 000 euroa. 

 Talousarvio ylittyy yleishallinnon osalta noin 160 000 euroa. 

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutokset talousar-
viovuoden aikana. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 160 000 euron lisä-
määrärahan yleishallinnon tehtäväalueelle. Lisämääräraha katetaan tu-
loslaskelman tulorahoituksella. 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 67 § 
 

Päätös  Valtuusto keskusteli tämän asian käsittelyn aikana alibudjetoinnista, ta-
louskurista sekä talousarvion laadinnasta.  

 
 Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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68 § – asia 7 
Ympäristönsuojeluviranomaisen kuntien välisen  
yhteistyön hyväksyminen 
Dnro 79/24.4.2018 
 
– Kunnanhallitus 3.12.2018, 321 § 
 

Kuntaliitto on 3.10.2017 julkaisemassaan yleiskirjeessä kannustanut kun-
tia yhteistyöhön viranomaistehtävien hoidossa. Kuntaliitto kannustaa pie-
niä kuntia riittävän asiantuntemuksen, erikoistumismahdollisuuksien ja 
palvelutarjonnan turvaamiseksi hakeutumaan vapaaehtoiseen kuntalain 
tarkoittamaan kuntayhteistyöhön ympäristönsuojeluviranomaisen tehtä-
vien hoitamisessa. Kyseisen yleiskirjeen liitteenä Kuntaliitto julkaisi malli-
sopimuspohjia ympäristönsuojelun viranomaistehtävien kuntalain mu-
kaista järjestämistä varten. 

 
Kuntaliiton julkaisemat hallintokyselyt osoittavat, että ympäristönsuojelun 
viranomaistehtäviä hoidetaan hyvin vaihtelevan kokoisissa toimintayksi-
köissä ja vaihtelevalla osaamis- ja koulutuspohjalla. Ympäristönsuojeluvi-
ranomaisyksiköitä on arviolta koko maassa 150–175 kpl ja yksiköissä 
työskentelee keskimäärin 5,2 henkilöä (mediaani 3 henkilöä). Ympäristön-
suojelussa jo lähes puolet kunnista hoitaa tehtävää useamman kunnan 
yhteistyönä.  
 
Ympäristönsuojelun tehtäviä koskeva lainsäädäntö lisääntyy ja uudistuu 
kiivaalla tahdilla. Muutosten valossa yhteistyön ja asiantuntemuksen laa-
jentamisen tarpeet tullevat korostumaan entisestään. Kuntalaisten ja toi-
minnanharjoittajien vaatimukset ympäristönsuojelun viranomaistoimintoja 
kohtaan ovat niin ikään kasvaneet, ja elinympäristöä koskevat päätökset 
ovat entistä keskeisemmällä sijalla kunnan päätöksenteossa ja merkittä-
viä kunnan elinvoiman edistämisessä. Tehtävien laadukas hoitaminen 
vaatii monipuolista osaamista ja mahdollisuutta tarjota palveluita nopeal-
lakin temmolla hankkeiden edetessä. Samalla tulee huolehtia viranomai-
sen riippumattomuudesta ja estää asioiden henkilöityminen. Muutoksiin 
vastaaminen edellyttää yhteistyötä ja osaamisen laajentamista.  
 
Kuntalain (410/2015) 49 §:n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla 
hoitaa tehtäviään yhdessä. Kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan 
muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtä-
vän hoitamisesta ja kuntayhtymä. 
 
Muonion ja Sodankylän viranhaltijat ovat valmistelleet ehdotusta kuntalain 
51 §:n mukaisen Muonion ja Sodankylän yhteistoiminta-alueen muodos-
tamiseksi siten, että toiminta voisi käynnistyä 1.1.2019 lukien. Pohjana 
valmistelulle on ollut myös vuonna 2013 järjestetty Tunturi-Lapin ympäris-
töterveydenhuolto, joka toimii samalla toimintaperiaatteella kuin nyt ehdo-
tettava ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue. 
 
Kuntalain 51 §:n mukaan kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman 
kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa teh-
tävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. 
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Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimieli-
men jäsenistä. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jokaisella kunnalla on 
toimielimessä vähintään yksi kunnan valitsema jäsen. 
Sopimusluonnoksessa ehdotetaan mm. seuraavaa: 

 
 Hallintomalli 

 
Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksessa Sodankylän kunta ottaa 
järjestettäväkseen Muonion ympäristönsuojelun palvelut.  
 
Perustettavan toimielimen toimivaltaan siirretään lain kuntien ympäristön-
suojelun hallinnosta (64/1986) 5 §:n tarkoittamat ympäristönsuojeluviran-
omaisen tehtävät. Lisäksi toimielimen tehtävinä ovat ulkoilulain 
(606/1973) mukaiset leirintäalueviranomaisen tehtävät, talousjätevesien 
käsittelyvaatimuksista poikkeamisista päättäminen (ympäristönsuojelulaki 
(YSL 527/2014) 156 d §), ilmansuojelutehtävät (YSL 145–146 §), melun-
torjuntatehtävät (YSL 150-152 §) sekä ympäristön tilan seuranta (YSL 
143 §). 
 
Sodankylän tekninen lautakunta asettaa ympäristönsuojelun jaoston, jo-
hon kuuluu kolme (3) jäsentä (yksi Muoniosta ja kaksi Sodankylästä).  
 
Ympäristönsuojelun tehtävien lisäksi jaosto valmistelee ympäristönsuoje-
lun talousarvion, käyttösuunnitelman, asettaa tavoitteet ja seuraa niiden 
toteutumista, hyväksyy toimintakertomuksen, jotka vahvistaa sopijakun-
tien hallitukset / valtuustot. 
 
Vastuukunnalla ei ole otto-oikeutta ympäristönsuojelun jaoston tai sen 
alaisten viranhaltijoiden ympäristönsuojelun viranomaisena tekemiin pää-
töksiin. 
 

 Kustannusten jako 
 
Kuntien maksuosuudet määräytyvät aluksi seuraavasti: Muonio 25 %, So-
dankylä 75 %. Maksuosuuksien perusteet tarkistetaan kahden vuoden 
välein. 
 

 Henkilöstö ja palvelut 
 
Sodankylän kunta perustaa ympäristötarkastajan viran. Näin ollen jaoston 
alaisuudessa on kaksi viranhaltijaa (2 htv). 
 
Toimipiste säilytetään molemmissa sopijakunnissa. 
 
Sodankylän kunnanvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 15.11.2018 § 
75 ja päätti, hyväksyä yhteistoimintasopimuksen ympäristönsuojelun teh-
tävien järjestämisestä, mikäli Muonio sen myös hyväksyy. 
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Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 12.11.2018 § 98 ja esittänyt kun-
nanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy yhteis-
toimintasopimuksen ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä laadi-
tun sopimuksen mukaisella tavalla sekä nimeää ympäristönsuojelun jaos-
toon yhden jäsenen ja varajäsenen.  
 
Laadittu sopimus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy laaditun yhteistoi-
mintasopimuksen ympäristönsuojelun tehtävien järjestämisestä Sodanky-
län kunnan kanssa. 
 
Lisäksi hallitus esittää, että valtuusto nimeää ympäristönsuojelun jaos-
toon yhden jäsenen ja varajäsenen. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 68 § 
 

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja nimesi ympäristönsuojelun 
jaostoon jäseneksi Mika Brännaren ja varajäseneksi Hekla Muotkan. 

 
 Yhteistoimintasopimus liitteenä nro 10. 
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69 § – asia 8 
Hallintosäännön päivittämisen hyväksyminen 
 
– Kunnanhallitus 3.12.2018, 322§ 

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka 
sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tar-
peelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan. 
Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hal-
linnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. (Kuntaliitto) 
 
Voimassaoleva hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. Siihen sisälly-
tettiin uuden kuntalain velvoittamat säännökset ja liitettiin mukaan aiem-
min voimassa olleet valtuuston työjärjestys ja johtosäännöt lähes sellai-
senaan. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö säilyi erillisenä. 
 
Ympäristönsuojelun tehtävien siirtyessä Sodankylän kunnan vastuulle, 
on kunnan hallintosääntöä syytä muuttaa siten, että teknisen lautakun-
nan tehtävänä olleet ympäristönsuojelun tehtävät poistetaan hallinto-
säännöstä. Lisäksi kunnanjohtaja esittää muutoksia kunnanrakennus-
mestarin ja teknisen johtajan ratkaisuvaltaan. Muutokset koskevat hallin-
tosäännön 16 §:ää. 
 
Esitys päivitetystä hallintosäännöstä toimitetaan esityslistan oheismateri-
aalina. 
 
Hallitus on aloittanut organisaatio- ja hallintosääntöuudistuksen valmiste-
lun. Kokonaisuus valmistuu kesäkuussa 2019. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön päi-
vittämisen esitetyillä muutoksilla. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2019. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 69 § 
 

Päätös  Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että teknisenä korjauksena teh-
dään hallintosääntöön seuraavat muutokset: 
– teknisen lautakunnan tehtävistä poistetaan toimiminen maa-aineslain 

tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena 
– poistetaan teknisen johtajan toimiminen esittelijänä maa-aineslain 

lupa- ja valvontaviranomaiselle kuuluvissa asioissa. 
 
Kyseiset tehtävät siirtyvät Sodankylän kunnan hoidettavaksi ympäristön-
suojelun yhteistoimintasopimuksella. 
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Jukka Korhonen kannatti puheenjohtajan tekemää esitystä.  
 
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. 
 
Valtuusto hyväksyi hallintosäännön päivittämisen kyseisillä muutoksilla. 
Muutokset astuvat voimaan 1.1.2019. 
 

  Hallintosääntö liitteenä nro 11. 
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70 § – asia 9 
Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 hyväksyminen 
Dnro 130/17.8.2018 
 
– Kunnanhallitus 20.8.2018, 198 § 

— — 

– Kunnanhallitus 5.11.2018, 288 § 
 

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 %. 
Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 83 519 
euroa. Lautakuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesitysten pohjalta on 
laadittu oheismateriaalina oleva talousarvioesitys vuodelle 2019 ja talous-
suunnitelmaesitys 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 
elinkeino- ja kuntastrategian mukaiset toimenpiteet ja palvelutuotannon 
sekä viestinnän kehittäminen. Matkailun osalta ensi vuoteen suunnitel-
laan yhteistyössä esim. matkailuyhdistyksen kanssa aloitettavaa pr- ja 
markkinointityötä. 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 osuuk-
sia on muutettu, maaseutupäällikkö 0,7, maataloussihteeri 1,0 ja toimis-
tosihteeri 0,5 htv. Tehtävien eriyttämistä koskeneiden EU-vaatimusten 
puitteissa sekä hyödyntämällä Ylitornion YTA-yksikön yhteistyösopi-
musta turvataan 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 %).  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2018 136 
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
  
    10.12.2018 
 
 
 

Sosiaalilautakunnan esityksessä huomioidaan rakenteilla olevan hyvin-
vointikeskuksen ja sote-uudistuksen tilanne.  
 
Pitemmällä aikavälillä kasvupaineet ovat edelleen ikäihmisten palve-
luissa. Hallintoon on palkattu toimistosihteeri saakka 31.12.2019 Kanta-
palveluun siirtymisen vuoksi.  
 
Vanhustyön tehtäväalueella Marjapaikan osa-aikaista laitosapulaista esi-
tetään kokoaikaiseksi ja lisäys kohdistetaan Ojusniityssä tehtäväksi. Li-
säksi esitetään perustettavaksi kaksi lähihoitajan toimea tehostettuun 
palveluasumiseen 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 kou-
lukiusaamisen ehkäisemiseksi. Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään 
yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. 
 
Kansalaisopiston vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tunti-
määrät pyritään säilyttämään entisellään. Kansalaisopiston menoja lisää-
vät hankittu hallinnon ohjelmisto ja vuokrattu toimitila.  
 
Kirjastoon ja nuorisotoimeen esitetään uutta yhteistä vakanssia tasaa-
maan työn määrää. Kirjastossa henkilöstön määrä on riittämätön, asia-
kas- ja tietopalvelun, kokoelmatyön, varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyön 
sekä tiedottamisen hoitamiseen on käytössä kirjastonjohtaja-kulttuurioh-
jaajan 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. 
Nuorisotoimessa lisäyksen tavoitteena on merkittävien ylityömäärien 
poistaminen ja työajan jaksottuminen KVTES:in mukaiseksi sekä toimin-
nallisen työn riittävän tarjonnan turvaaminen ja laadun kehittämisen var-
mistaminen. 

 
Nuorille tarjotut kesätyöpaikat siirtyvät nuorisotoimen organisoitavaksi 
ensi vuodesta alkaen ja määrärahavaraus tähän siirretään tekniseltä toi-
melta. Nuorten kesäleiritoiminta siirtyy hankerahoitteisesta kunnan 
omaksi toiminnaksi. 
 
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 ympäristösuojelupal-
velujen osto Sodankylän kunnalta (35 000 euroa). Alueiden käytön tehtä-
väalueelle 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 päiväpalve-
lun määrärahat yleishallinnon alle hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seen ja pienennetty vanhusten palveluasumisen ostopalvelujen määrära-
hoja. 
Sivistystoimessa on vähennetty perusopetuksesta sijaisrahoja sekä kou-
lukuljetusmäärärahoja ja toisen asteen koulutuksen opetustoimen palk-
kavaraukset 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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– Kunnanhallitus 19.11.2018, 299 § 
 

Kunnanhallitus käsitteli 5.11.2018 vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 
2020 – 2021 taloussuunnitelmaa käyttötalouden osalta. Kunnanhallituk-
sen kokouksen jälkeen kunnanjohtaja on tehnyt seuraavat muutokset 
käyttötalouden talousarvioon: 

 
Yleishallinto 

– Lapin Pelastuslaitoksen maksuosuutta korjattu 29 214 euroa suu-
remmaksi (314 214 euroa) 

– Päiväpalvelussa hyvinvointikoordinaattorin palkka korjattu halli-
tuksen päätöksen mukaiseksi (lisätty 5 202 euroa) 

– Siirretty kohdasta EU-hankkeet 7 000 euroa kohtaan Midnight 
Sun Hike 

– Vähennetty keskuskeittiön elintarvikeostoja 10 000 eurolla 

Elinkeinotoimi 
– vähennetty projektimäärärahoja, joihin ei ole toimintasuunnitel-

maa 10 000 eurolla 
 

Vanhustyö/kotipalvelu 
– lisätty uusi sairaanhoitaja, lisäystä 39 711 euroa 

 
Sosiaalityö 

– vähennetty täydentävää toimeentulotukea 4000 eurolla 
 

Perusopetus 
– poistettu sairaalakoulutuksen määrärahavaraus 5 000 euroa 

 
Kiinteistönhoito 

– vähennetty ostopalveluina hankittavaa siivouspalvelua 12 850 eu-
roa (lukio, kirjasto, kunnanvirasto ja paloasema) 
 

Investointeja ei käsitelty hallituksen kokouksessa 5.11.2018. Kunnanjoh-
tajan esitys vuoden 2019 nettoinvestoinneiksi on 2 547 000 euroa, 2020 
suunnitelmavuoden 1 390 000 euroa ja 2021 suunnitelmavuoden 3 075 
000 euroa. 
 
Kunnan merkittävin investointihanke vuonna 2019 on hyvinvointikeskuk-
sen rakentaminen. Hanke aloitettiin kesällä 2018 ja sen arvioidaan val-
mistuvan vuoden 2019 lopussa. Hankkeen kustannusarvio on 4,6 milj. 
euroa ja se rahoitetaan Kuntarahoituksen leasing rahoituksella. Vuodelle 
2019 on budjetoitu uuden rivitalon suunnittelu ja rakentamisen aloittami-
nen (1 600 000 e) sekä mm. uuden vedenottamon rakentaminen (240 
000 e), Marjapaikan peruskorjausinvestointeja (125 000 e) ja kaavoitus-
kustannuksia (90 000 e). 

 
Henkilöstösuunnitelma 

 
Vuoden 2018 mukainen henkilöstömäärä on 165,64 (määräaikaisia ja 
sijaisia 5). Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 
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168,07 ja vuonna 2020 165,95 henkilöä. Yleishallinnon henkilöstömäärä 
on ensi vuonna 25,5 (- 1), sosiaalitoimen 46,36 (+1,51), sivistystoimen 
76,61 (+2,32) ja teknisen toimen 19,6 (-0,4). Suunnitelmakaudella henki-
lömäärä pysyy yleishallinnon osalta samana ja muiden osalta pienenee 
verrattuna vuoteen 2019. 

 
Talousarvio, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 

 
Toimitetussa talousarvioehdotuksessa menot ovat 23 996 942 euroa, 
joka jakautuu seuraavasti: 
- käyttötalous 85 % 
- investoinnit 11 % 
- rahoitus 4 % ja  
- tuloslaskelma 65 000 euroa (alle yhden prosentin) 
Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 48 ja henkilöstömenojen 
40 prosenttia. 
 
Toimintakate on 17 318 019 euroa (+3,0 %) ja jakautuu hallintokunnittain  
- sosiaalitoimi 57 %, josta terveystoimen osuus 37 % 
- sivistystoimi 27 % 
- yleishallinto 8 % 
- tekninen toimi 7 % 
- elinkeinotoimi 1 % 
Vaalit, tarkastuslautakunta ja maaseutulautakunta jäävät alle prosentin. 
 
Tulot ovat 23 311 634 euroa. Verotuloiksi on arvioitu 9,0 milj. (+2,9 %) ja 
valtionosuuksiksi 9,1 milj. (-2,1 %). Kokonaistuloista verojen osuus on 39 
ja valtionosuuksien 39 prosenttia. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu 
50 000 euroa. 
 
Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 65 000 ja suunnitelman 
mukaisiin poistoihin 700 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan vuosi-
kate on 0,72 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 51 242. euroa. Kattama-
tonta alijäämää oli vuoden 2017 lopussa 36 000 euroa. 
 
Pitkäaikaista talousarviolainaa on budjetoitu nostettavaksi 1,5 milj. euroa 
ja vanhoja lainoja lyhennetään 0,9 milj. euroa. Rahoitusosan lainanotolla 
on ajateltu rahoitettavan vuoden 2019 investointihankkeet ja osin vanho-
jen lainojen lyhennykset. Vuoden 2019 lopussa arvioidaan kunnan lai-
nakannan olevan noin 7,9 milj. euroa eli noin 3 350 euroa/asukas. 

 
Ehdotus  kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen tie-
doksi ja tekee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuustolle 
3.12.2018. 
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Päätös Taloussihteeri Merja Hietala kertoi talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 
5.11. hallituksen kokouksen jälkeen tehdyistä muutoksista ja vastasi hä-
nelle esitettyihin kysymyksiin. Hallitus keskusteli tämän asian aikana 
muun muassa toiminnallisista tavoitteista. 

 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanhallitus 3.12.2018, 320 § 
 

Kunnanhallitus käsitteli 19.11.2018 vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 
2020 – 2021 taloussuunnitelmaa. Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen 
kunnanjohtaja on tehnyt investointiosaan seuraavat lisäykset: 

- Asianhallintaohjelman hankintaan lisätty 40 000 euroa 
- Tuomaanpalon tonttien myyntituloiksi arvioitu 63 000 euroa. 

 
Lisäksi toiminnallisia tavoitteita on tarkastettu. 

 
Muutosten jälkeen kunnanjohtajan esitys vuoden 2019 nettoinvestoin-
neiksi on 2 524 000 euroa, 2020 suunnitelmavuoden 1 390 000 euroa ja 
2021 suunnitelmavuoden 3 075 000 euroa. 

 
Talousarvion menot ovat yhteensä 24 036 942 euroa ja tulot 23 374 634 
euroa. 

   
 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus toimitetaan esityslistan oheis-
materiaalina. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talous-
arvioesityksen ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman valmistelun 
mukaisena. 
 

Päätös Keskustelun aikana Minna Back-Tolonen teki seuraavan lisäysesityksen 
kunnanjohtajan pohjaehdotukseen: 

 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 aikana laa-
ditaan koko kuntaorganisaatiota koskeva kehittämissuunnitelma. Suunni-
telma laaditaan talouden, tehokkaan toiminnan sekä tulevan maakunta-
uudistuksen näkökulmat huomioiden, yhteistyössä henkilöstön ja luotta-
mushenkilöiden kanssa. Kunnanhallituksen koordinoimana käynnistetään 
toiminnallisen kehittämissuunnitelman valmistelu, jossa huomioidaan ta-
loudellisuus, toiminnan tarkoituksenmukaisuus sekä selvitetään erilaiset 
palveluiden tuottamistavat. Kehittämissuunnitelma tulee saada valmiiksi 
kesäkuuhun 2019 mennessä. Valmis kehittämissuunnitelma esitellään 
valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Petteri Hirsikangas ja Sakari Silén kannattivat Back-Tolosen tekemää 
esitystä. 
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Puheenjohtaja tiedusteli voiko hallitus yksimielisesti hyväksyä tehdyn li-
säysesityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn lisäysesi-
tyksen. 
 
Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen esittää valtuustolle, että se 
hyväksyy vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuosien 2020–2021 ta-
loussuunnitelman valmistelun mukaisena. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 aikana laa-
ditaan koko kuntaorganisaatiota koskeva kehittämissuunnitelma. Suunni-
telma laaditaan talouden, tehokkaan toiminnan sekä tulevan maakunta-
uudistuksen näkökulmat huomioiden, yhteistyössä henkilöstön ja luotta-
mushenkilöiden kanssa. Kunnanhallituksen koordinoimana käynnistetään 
toiminnallisen kehittämissuunnitelman valmistelu, jossa huomioidaan ta-
loudellisuus, toiminnan tarkoituksenmukaisuus sekä selvitetään erilaiset 
palveluiden tuottamistavat. Kehittämissuunnitelma tulee saada valmiiksi 
kesäkuuhun 2019 mennessä. Valmis kehittämissuunnitelma esitellään 
valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
 
– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 70 § 
 

Päätös  Tämän asian käsittelyn alkaessa Manu Friman esitti Sakari Silénin kan-
nattamana neuvottelutaukoa. Valtuusto päätti pitää neuvottelutauon. 
 
Neuvottelutauko pidettiin klo 18.22-19.00. 

 
 Kokouksen jatkuessa suoritettiin nimenhuuto, jonka jälkeen puheenjoh-

taja totesi läsnä olevan edelleen 17 valtuutettua. 
 
 Kunnanjohtaja selosti talousarvion laadintaprosessia sekä kunnan toi-

minnan kehittämistä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi talousarvi-
osta hallituksen näkökulmasta. Taloussihteeri selosti tarkemmin talousar-
viota ja taloussuunnitelmaa, minkä jälkeen valtuustoryhmät pitivät ryhmä-
puheenvuoronsa. 

 
 Taloussihteeri esitteli talousarvion kokonaisuudessaan ja talousarvio hy-

väksyttiin sitova taso kerrallaan. 
 
 Käsiteltäessä liikuntatoimen sitovuustasoa Matti Myllykangas esitti, että 

kevään aikana selvitetään liikuntatoimen kehittämistoimenpiteet. Todet-
tiin, että merkitään kehittämistoimenpiteet selvitettäväksi. 

 
 Käsiteltäessä kiinteistönhoidon sitovuustasoa Matti Myllykangas esitti, 

että talousarvioon varataan 45 000 euroa vanhan opettajien asuntolan 
purkamiseen. Sakari Silén kannatti Myllykankaan esitystä. 
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 Manu Friman, Petteri Hirsikangas ja Anne-Mari Keimiöniemi ilmoittivat 
kannattavansa hallituksen esitystä. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pohjaesityksestä 

poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.  
 

Puheenjohtaja esitti äänestystapaa, jossa nimenhuutoäänestyksessä 
pohjaesitystä (määrärahaa ei varata) kannattavat äänestävät JAA ja Myl-
lykankaan esitystä (varataan 45 000 euroa) kannattavat äänestävät EI. 
Äänestystapa hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin kolmetoista (13) JAA-ääntä ja neljä (4) EI-ääntä 
(liite nro 12). Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli voittanut äänestyk-
sen. Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että vanhan opettajien 
asuntolan purkamiseen ei varata määrärahaa. 
 
Teknisenä korjauksena korjattiin tuloslaskelmaosan tekstissä rahoitus-
erät nettona 20 000 eurosta 10 000 euroksi. 
 
Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuo-
sille 2020–2021 tehdyillä tarkennuksilla. 
 
Lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2019 aikana laaditaan koko kuntaor-
ganisaatiota koskeva kehittämissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan ta-
louden, tehokkaan toiminnan sekä tulevan maakuntauudistuksen näkö-
kulmat huomioiden, yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden 
kanssa. Kunnanhallituksen koordinoimana käynnistetään toiminnallisen 
kehittämissuunnitelman valmistelu, jossa huomioidaan taloudellisuus, toi-
minnan tarkoituksenmukaisuus sekä selvitetään erilaiset palveluiden 
tuottamistavat. Kehittämissuunnitelma tulee saada valmiiksi kesäkuuhun 
2019 mennessä. Valmis kehittämissuunnitelma esitellään valtuustolle ti-
linpäätöksen yhteydessä. 
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71 § – asia 10 
Eron myöntäminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 
yhtymävaltuuston varajäsenyydestä 
Dnro 162/16.10.2018 

– Kunnanhallitus 19.11.2018, 302 § 
 

Tarja Vuorinen on 16.10. toimitetulla sähköpostilla anonut eroa Kolpe-
neen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyy-
destä henkilökohtaisten syiden vuoksi. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Tarja Vuorisen 
eroilmoituksen ja myöntää hänelle eron Kolpeneen palvelukeskuksen  
kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 71 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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72 § – asia 11 
Eron myöntäminen elinkeinolautakunnan jäsenyydestä 
Dnro 175/11.11.2018 
 
– Kunnanhallitus 19.11.2018, 303 § 
 

Tarja Veisto on 11.11. toimitetulla sähköpostilla anonut eroa elinkeinolau-
takunnan jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi. 
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Tarja Veiston eroil-
moituksen ja myöntää hänelle eron elinkeinolautakunnan jäsenyydestä. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 72 § 
 
 Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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73 § – asia 12 
Varajäsenen valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen  
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
 
– Kunnanhallitus 19.11.2018, 304 § 
 

Tarja Vuorinen on toiminut varajäsenenä Kolpeneen palvelukeskuksen 
kuntayhtymän yhtymävaltuustossa. Myöntäessään eron Tarja Vuoriselle 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäse-
nen tehtävistä valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen yhtymäval-
tuustoon. 
 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetussa laissa ja vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa säädettyjä palveluja. Li-
säksi kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa lastensuojelun suurten kustan-
nusten tasaus siten kuin siitä on erikseen säädetty. 

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen jäsenet yhtymäval-
tuustoon kunnan asukasluvun perusteella, ja kullekin jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varajäsen. Muonion kunnan tulee alle 8 000 asukkaan 
kuntana valita kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

Kunnanvaltuusto valitsi jäsenet Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhty-
män yhtymävaltuustoon 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Soile Pöyhtäri Pirjo A. Rauhala 
Pirkko M. Rauhala Tarja Vuorinen 
 

 Lainsäädäntö 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat 
sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai 
useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta ja yhtei-
sistä toimielimistä säädetään kuntalain 49 §:ssä. Yhteisen toimielimen  
jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yh-
teistoimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos 
henkilö ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, 
hän ei ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee varajäsenen Kolpeneen pal-
velukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä kuntayhtymän perussopimuksen 
mukaisesti. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 
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– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 73 § 
 

Päätös  Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi Kolpeneen palvelukes-
kuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon varajäseneksi Katja Reginan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

  



Muonion kunta   Esityslista/  6/2018 147 
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
  
    10.12.2018 
 
 
 
74 § – asia 13 
Jäsenen valitseminen elinkeinolautakuntaan 
 
– Kunnanhallitus 19.11.2018, 305 § 
 

Tarja Veisto on toiminut elinkeinolautakunnan jäsenenä. Myöntäessään 
eron Tarja Veistolle elinkeinolautakunnan jäsenen tehtävistä valtuuston tu-
lee valita hänen tilalleen jäsen elinkeinolautakuntaan. 
 
Kunnanvaltuusto valitsi elinkeinolautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Manu Friman  Katja Muotka 
Mikael Heikkilä Pekka Veisto 
Jukka Korhonen Satu Mäkinen 
Heikki Pöyskö Kati Sirkka 
Pirkko M. Rauhala Timo Keimiöniemi 
Ritva Saarensalmi Sakari Silén 
Tarja Veisto  Pirjo Brännare 
 
Korhonen toimii puheenjohtajana ja Heikkilä varapuheenjohtajana. 

 
 Lainsäädäntö 
 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyy-
teen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
 
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  

henkilö 
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-

alueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää-
tiön palveluksessa 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnas-
tettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos ky-
symyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 
olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kun-
nallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan 
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä nai-
sia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu. 
 

 Kunnan säännöt 
 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
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sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla val-
tuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan.  

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee elinkeinolautakuntaan jäsenen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön 
mukaisesti. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
— — 
 
– Kunnanvaltuusto 10.12.2018, 74 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi elinkeinolautakuntaan 
jäseneksi Sanna Pietikäisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
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75 § – asia 14 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 § – asia 15 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Matti Myllykangas esitti, että kunnan johto ja kunnanhallitus aloittavat toi-
menpiteet, jotta ELY-keskuksen hoidettavana olevien teiden talvikunnos-
sapito saadaan nykyistä paremmaksi. Kunnanjohtaja ilmoitti, että asia 
otetaan selvitettäväksi. 
 
Kunnanjohtaja tiedusteli, ketkä luottamushenkilöistä osallistuisivat Kola-
rissa 20.12. neuvottelukuntaan vesihuollon siirtoon liittyen. Keskuste-
lussa nousivat esiin Manu Frimanin ja Petri Sinikummun nimet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 § – asia 16 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 

Valitusosoitus liitteenä nro 13.
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Asia 70 §  – asia 9 Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 

2020-2021 hyväksyminen 
 
 (Kiinteistönhoidon tehtäväalue, määrärahan varaaminen 

vanhan opettajien asuntolan purkamiseen) 
 

Ehdotus   kunnanhallituksen esitys (määrärahaa ei varata) = jaa 

 

    Matti Myllykankaan esitys (varataan 45 000e) = ei 

 
 
 nimi  jaa ei tyhjää poissa 
 

Mika Brännare X  

Manu Friman  X     

Mikael Heikkilä X  

Kosti Hietala   X   

Petteri Hirsikangas X 

Aki Jauhojärvi X     

 Anne-Mari Keimiöniemi  X   

 Jukka Korhonen X   

Anneli Kuortti X    

 Matti Myllykangas  X   

 Heikki Pöyskö X  

 Markku Rauhala  X   

 Pentti Reponiemi  X   

 Maria Roimaa X  

 Sakari Silén   X    

 Petri Sinikumpu  X   

Hannaleena Huhtamäki X  

 

 Yhteensä  13 4 – – 
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

pykälät 62-63, 75-77 
 
 

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

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 – 
 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja faksi 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 
osoite  Isokatu 4, Oulu 
postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841 
sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
 
Kunnallisvalitus    valitusaika 30 päivää 
 
pykälät  64-74 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 
 
pykälät – 
 
 
Muut valitusviranomainen, 
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi  pykälät valitusaika 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää 
ei oteta lukuun. 
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Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti-
osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä to-
distus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
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. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi-
vänä 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 viranomaisen 
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköi-
sesti tai     lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
ennen 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 valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

 
 
 
 


