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Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
3. Sosiaalitoimen määrärahojen siirtäminen ja lisämäärärahan myöntäminen
4. Lisämäärärahan myöntäminen perusopetuksen tehtäväalueelle
5. Lisämäärärahan myöntäminen terveystoimen tehtäväalueelle
6. Organisaatiouudistuksen toteuttamissuunnitelman käsitteleminen
7. Palveluasumisyksikön hankinnasta päättäminen
8. Ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta päättäminen
9. Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 hyväksyminen
10. Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen hyväksyminen
11. Vuoden 2018 henkilöstöraportin käsitteleminen
12. Kiireellisten asioiden käsitteleminen
13. Muiden asioiden käsitteleminen
14. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksesta laadittava pöytäkirja, johon liitetään valitusosoitus, lisätään
kunnan verkkosivuille nähtäväksi to 19.12.2019.
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Julkipanotodistus

Tämä kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla to 5.12.2019.
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Laillisuus ja
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Pöytäkirjan tarkastus

ke 18.12.2019, kunnantalo

Mika Brännare
Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Petri Sinikumpu

Pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi to 19.12.2019.
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76 § – 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 asioista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.
1.1.2019 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston
kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle 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 käsittelyä. 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 luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on
kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu
varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojärjestystä. 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 varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 5.12.2019 valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verkkosivuilla. Esityslista on toimitettu valtuuston
päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä nuorisovaltuuston edustajalle 11.12.2019.
Pj.

Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi,
että läsnä on 17 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
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77 § – asia 2
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla
tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla
toisin päätä. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §).
Päätös

Valtuusto valitsi tarkastajiksi Mika Brännaren ja Petri Sinikummun.
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78 § – asia 3
Sosiaalitoimen määrärahojen siirtäminen ja lisämäärärahan myöntäminen
Dnro 175/4.11.2019


Kunnanhallitus 2.12.2019, 298 §
Sosiaalilautakunta on 28.10.2019 § 98 käsitellyt talouden toteumaa
09/2019 saakka. Vanhustyön tehtäväalueen määrärahan arvioidaan ylittyvän n. 261 500 euroa, ylitykset koostuvat palkoista 180 000, ICT-palveluista n. 36 500 ja asiakaspalvelujen ostoista n. 45 000 euroa.
Palkkamäärärahojen ylitys johtuu siitä, että Palvelukeskus Marjapaikassa
ja Ojusniityssä on ollut asiakkaita lisäpaikoilla ja hoitajamäärän on pitänyt
olla mitoituksen mukainen. Marjapaikassa on lisätty toinen työntekijä yövuoroon.
ICT-palveluissa ylitys johtuu LapIT Oy:n palveluista, joiden kustannukset
ovat olleet arvioitua suuremmat.
Asiakaspalveluiden ostoissa määräraha tulee ylittymään kustannuspaikalla
vanhusten kotihoito muualla. Kuntamuutosta aiheutuva kustannus on viime
vuoden talousarviokäsittelyssä pienennetty sosiaalilautakunnan esittämästä 50 000 eurosta 5 000 euroon.
Vanhustyö-kotipalvelu –tehtäväalueella asiakasmaksutuloja tullaan saamaan n. 23 000 euroa arvioitua enemmän. Omaishoidon tuen kustannukset arvioidaan toteutuvan n. 30 000 euroa arvioitua pienempänä.
Sosiaalityön tehtäväalueella työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan toteutuvan n. 30 000 euroa pienempänä.
Vammaispalvelun tehtäväalueella Kehitysvammaisten laitospalvelut tulevat
toteutumaan n. 78 300 arvioitua pienempänä ja vammaispalvelun henkilökohtaisten avustajien palkkakustannukset n. 30 000 euroa arvioitua pienempänä.
Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä ja määrärahasiirtoja Vanhustyö, kotipalvelu- tehtäväalueelle.
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset
talousarviovuoden aikana
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
-

siirtää määrärahaa sosiaalityön tehtäväalueelta 30 000 euroa vanhustyö, kotipalvelu -tehtäväalueelle
siirtää määrärahaa vammaispalvelun tehtäväalueelta 108 300 euroa
vanhustyö, kotipalvelu -tehtäväalueelle
myöntää 70 200 euroa lisämäärärahaa vanhustyö, kotipalvelu -tehtäväalueelle Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella.
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Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 78 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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79 § – asia 4
Lisämäärärahan myöntäminen perusopetuksen tehtäväalueelle
Dnro 186/21.11.2019


Kunnanhallitus 2.12.2019, 299 §
Perusopetuksessa on uuden kilpailutuskauden ja muuttojen takia syntynyt
budjetoitua enemmän kuljetuskustannuksia. Lisämäärärahan tarve on
70 000 euroa.
Sivistyslautakunta esittää 13.11.2019 § 163 perusopetuksen tehtäväalueelle 70 000 euron lisämäärärahaa.
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset
talousarviovuoden aikana
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 70 000 euroa lisämäärärahaa perusopetuksen tehtäväalueelle. Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella.

Päätös

Heikki Pöyskö ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajan tämän pykälän ajan toimi Jukka Korhonen.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 79 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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80 § – asia 5
Lisämäärärahan myöntäminen terveystoimen tehtäväalueelle
Dnro 191/29.11.2019


Kunnanhallitus 2.12.2019, 310 §
Talousarviossa on varattu terveystoimeen 6 379 617 euroa, josta 3 161
000 euroa perusterveydenhoitoon ja 3 075 617 euroa erikoissairaanhoitoon sekä 143 000 euroa ympäristöterveydenhuoltoon.
Lokakuun lopun tilanteen mukaan terveystoimen määräraha ei tule riittämään. Perusterveydenhoito tulee ylittymään arviolta noin 100 000 euroa ja
erikoissairaanhoito noin 200 000 euroa. Perusterveydenhoidon ylitys johtuu pääosin avohoidon ennakoitua suuremmasta käyttöasteesta.
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset
talousarviovuoden aikana
Ehdotus

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

Päätös

Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 80 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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81 § – asia 6
Organisaatiouudistuksen toteuttamissuunnitelman käsitteleminen
Dnro 190/29.11.2019


Kunnanhallitus 2.12.2019, 297 §
Kuntastrategiassa on esitetty kunnan tavoitteet elinvoiman ja hyvinvoinnin
edistämisen suhteen. Tavoitteena on myös, että kuntatyö siirtyy uuteen aikaan:
Vuonna 2025 kuntaorganisaatio on virkistynyt, oppinut uutta ja rakentaa
tulevaisuuden kuntaa avoimessa yhteistyössä. Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin mahdollisuuksiin, kerromme itsestämme maailmalla ja tartumme edelläkävijöinä teknologian uusiin ihmeisiin. Pidämme huolta henkilöstöstämme ja kannustamme työntekijöitä kehittämään osaamistaan.
Valtuustokaudella 2017-2021 visiomme tarkoittaa sitä, että käynnistämme
muun muassa organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa
kuntalaislähtöistä toimintatapaa ja yhden luukun periaatetta. Uudistukseen
sisältyy myös Muonion uusi osallisuusmalli.
Muonion kunta on ollut taloudellisissa haasteissa, ja vuoden 2015 talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman
vuosille 2015-2018. Ohjelmaa on päivitetty vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Taloutta on pystytty tasapainottamaan niin, että
vuoden 2017 lopussa kattamatonta alijäämää oli 35 659 euroa. Vuoden
2018 alijäämä on kasvattanut taseen alijäämän 157 000 euroon, ja vuoden
2019 tilinpäätöksestä on tulossa jopa yli 600 000 euroa alijäämäinen.
Kunnan taloudellisiksi riskeiksi on vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä
arvioitu heikko omavaraisuus. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta; Muoniossa tämä oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä 23,3 %. Muonion kuntatalouden velkarasitetta voidaan kuvata
merkittäväksi. Kassan riittävyys vuonna 2018 oli 7,5 päivää, lainakanta oli
3132 euroa/asukas. Kunnan lainanhoitokate on heikko (alle 1). Kunnan tuloveroprosentti on korkea, 21,5%. Yhden veroprosentin tuotto on 330 000
euroa. Kunnalla on lähivuosille huomattavia investointipaineita. Taloudellisista haasteista huolimatta kunnan on onnistuttava kuntastrategiassa asetetuissa elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissään.
Organisaatiouudistus
Kunnassa on valmisteltu organisaatiouudistusta loppusyksystä 2019. Organisaatiouudistuksen valmistelussa on hyödynnetty osallistavaa mallia;
tähän liittyen on järjestetty luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden valmistelevia työpajoja, lisäksi on hyödynnetty keväällä 2019 toteutetun kuntalaiskyselyn tuloksia. Valmistelun pohjalta esitetään, että kunnassa aloitetaan 1.1.2020 organisaatiouudistus, joka saatetaan valmiiksi
kevääseen 2021 mennessä.
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Organisaatiouudistuksen keskiössä tulevat olemaan:
1. ”Palveluiden yhden luukun periaate” ja kuntakonsernin asiakaslähtöiset, prosessimaiset toimintatavat – resurssitehokkaat ja toimivat palvelut
2. Yhteistyön, osallistumisen ja osallistamisen lisääminen kuntakonsernissa sekä palveluiden tuottamisessa
3. Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö – ennakoiva ja oppiva organisaatio,
johtamis- ja alaistaidot muutoksessa
4. Viestinnän terävöittäminen – avoimuus ja läpinäkyvyys, vaikuttaminen
ja osallistuminen.
Organisaatiouudistuksen aikataulu
Alustava aikataulu kunnan organisaatiouudistukselle tulee olemaan seuraava:
1. Esitys uudesta organisaatiorakenteesta keväällä 2021 (05/2021)
 Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: kuntalaiskysely, taustakartoitus henkilöstölle ja henkilöstökysely; työpaja; viranomaistyöpajat
laajennetulle johtoryhmälle; luottamusmiestyöpajat; avoin valmisteleminen ja tiedottaminen, viestintä; aktiivinen yhteistoimintatyöryhmän toiminta.
2. Kuntakonsernirakenteen tarkastaminen 2020-2021 (1,5 vuotta), esitys
kuntakonsernirakenteesta keväällä 2021 (05/2021)
 Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: Työryhmän nimeäminen valmisteluun; aktiivinen valmistelu työryhmässä; aktiivinen viestintä
lautakunnille ja hallitukselle.
3. Henkilöstöhallinnon kehittäminen ja TYHY-toiminnan kehittäminen (1,5
vuotta), projekti saatettu loppuun keväällä 2021 (05/2021)
 Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet: kunnan/kuntakonsernin palkkarakenteen tarkastaminen; ajankohtaiset tehtäväkuvat ja TVA; työhyvinvointia edistävän toiminnan käynnistäminen, henkilöstön työhyvinvointihanke.
Organisaatiouudistuksen toteuttaminen
Jokaisen keskeisen toiminnan ympärille perustetaan tiimit, joita nimetyt tiimivetäjät koordinoivat (operationaalinen toiminta, alustava suunnitelma tiimivetäjistä on esitetty suunnitelmassa). Organisaation ohjausryhmänä tulee toimimaan luottamushenkilöistä koostuva kokoonpano.
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa edellyttää, että työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
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2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai
liikkeen luovutusta;
3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.
Lisäksi, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.
Kunnan organisaatiouudistuksen tuloksena kunnan henkilöstön asemaan
voi kohdistua merkittäviä vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, palvelurakenteessa tai esimerkiksi kuntien välisessä yhteistyössä. Yhteistoimintamenettelyyn ryhdytään siinä vaiheessa, kun on tiedossa, että toimenpiteestä aiheutuu henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia. Menettelyn käynnistäminen valmistelun alkuvaiheessa ei ole välttämätöntä. Kunnan organisaatiouudistusta tullaan käsittelemään aktiivisesti
kunnan yhteistyöryhmäelimessä, ja tiimityöskentelyssä ko. edustus huomioidaan.
Kehittämissuunnitelma
Kunnanvaltuusto päätti 10.12.2018 § 70 hyväksyessään vuoden 2019 talousarvion, että vuoden 2019 aikana laaditaan koko kuntaorganisaatiota
koskeva kehittämissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan talouden, tehokkaan toiminnan sekä tulevan maakuntauudistuksen näkökulmat huomioiden, yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Kunnanhallituksen koordinoimana käynnistetään toiminnallisen kehittämissuunnitelman valmistelu, jossa huomioidaan taloudellisuus, toiminnan tarkoituksenmukaisuus sekä selvitetään erilaiset palveluiden tuottamistavat. Kehittämissuunnitelma tulee saada valmiiksi kesäkuuhun 2019 mennessä. Valmis
kehittämissuunnitelma esitellään valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.
Kunnanhallitus päätti 4.2.2019 § 38, että kunta osallistuu tietojohtaminen
kunnissa- verkostoon vuonna 2019. Verkostoon liittyen kunnanvaltuusto
päätti 1.4.2019 § 18, että kehittämissuunnitelma toteutetaan vuoden 2019
aikana ja esitellään sen jälkeen valtuustolle vuoden 2020 alussa.
Kunnanjohtaja esittää, että suunnitelma organisaatiouudistuksen toteuttamisesta korvaa kehityssuunnitelman laatimisen, koska se sisältää samankaltaiset suuntaviivat kuin kehityssuunnitelmaan on esitetty sisällytettävän.
Organisaatiouudistuksen yhteydessä koko kuntaorganisaation toimintaa
tarkastellaan ja pyritään luomaan palvelurakenne, joka on sekä taloudellinen että tehokas. Lisäksi organisaatiouudistuksessa osallistetaan laajasti
henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Tietojohtaminen kunnissa -verkostosta
saatua osaamista ja tuotoksia hyödynnetään organisaatiouudistuksen toteuttamisessa.
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Oheismateriaalina toimitetaan organisaatiouudistuksen suunnitelma ja aikatauluehdotus.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää:
 käynnistää 1.1.2020 organisaatiouudistuksen kyseisen suunnitelman mukaisesti.
 että, kunnanhallitus nimeää organisaatiouudistuksen ohjausryhmän
jäsenet.
Tijo-verkostosta saatua osaamista ja tuotoksia hyödynnetään organisaatiouudistuksen toteuttamisessa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 81 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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82 § – asia 7
Palveluasumisyksikön hankinnasta päättäminen
Dnro 87/14.5.2018


Kunnanhallitus 21.10.2019, 267 §
Kunnanvaltuusto päätti 20.5.2019 § 32, että kunta kilpailuttaa uuden palveluasumiseen soveltuvan yksikön rakentamisen kunnan vuokraamalle tontille. Uudessa yksikössä tulee olla 20-25 asumispalvelupaikkaa. Kunta
vuokraa rakennuksen joko 10 tai 20 vuoden ajaksi kilpailutuksen tuloksen
mukaisesti. Vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa. Lisäksi valtuusto
totesi, että kilpailutuksen toteuttamisesta vastaa kunnanhallitus.
Valtuuston päätöksen jälkeen on vielä tarkasteltu yleishallinnon, teknisen
toimen ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa uuteen yksikköön tarvittavia
tiloja sekä laadittu sen pohjalta teoreettinen tilaohjelma.
Laaditun tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on kunnan uuden
palveluyksikön rakentaminen siten, että kunta voi tuottaa hankinnan kohteen kuvauksessa määriteltyjä palveluita rakennuksessa. Kunta vuokraa
rakennuksen joko määräaikaisesti 10 vuodeksi, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisesti 20 vuodeksi.
Kunnan ja kuntayhtymän tulee sisällyttää lain kuntien ja kuntayhtymien
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa- voimaantulon jälkeen tehtäviin ja vuoden 2020 jälkeen voimassa oleviin sopimuksiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa ja rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sopimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden
2021 tai 2022 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta. Sen estämättä, mitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään, irtisanomisehto voidaan sisällyttää
myös voimassa oleviin hankintasopimuksiin ilman uutta hankintamenettelyä. (28.12.2018/1326)
Kunta vuokraa korttelissa 37 (Ojustie) sijaitsevasta Y-alueesta noin 4 500
m2 tontin rakennuspaikaksi 50 vuoden ajaksi.
Rakennettavan yksikön tulee mahdollistaa kunnan tarjoavan asiakkaillensa
tiloissa tehostetun palveluasumisen paikkoja, vuorotteluhoitopaikkoja, palveluasumisen asuntoja sekä tukiasumista. Toimittaja vastaa siitä, että rakennus rakennetaan siten, että kunta saa luvan tuottaa kiinteistössä hankinnan kohteena olevat palvelut. Yksikössä tulee olla 25 asukaspaikkaa,
jotka jakautuvat seuraavasti:




tehostettu palveluasuminen
palveluasuminen
vuorotteluhoito

10 paikkaa
10 paikkaa
5 paikkaa.
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Laaditun teoreettisen tilaohjelman mukaan yksikön ohjelma-ala on yhteensä 840,5 ohm2, joka jakaantuu seuraavasti:







asuintilat
yleiset tilat
henkilökunnan tilat
tukitilat
varastotilat

600,0 ohm2
116,0 ohm2
43,5 ohm2
61,0 ohm2
20,0 ohm2.

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

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää avata palveluasumisen kilpailutuksen laaditun tarjouspyynnön ja siihen kuuluvien liitteiden mukaisesti.
Lisäksi hallitus valtuuttaa hallinto-osaston tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia tarjouspyyntöön ennen tarjouspyynnön julkaisemista.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Lisäksi hallitus totesi, että ennen kilpailutuksen avaamista voidaan vielä
käydä avoin markkinavuoropuhelu hankinnasta.

——


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

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa päätöstään 20.5.2019
§ 32 siten, että kunta rakennuttaa palveluasumisen yksikön vuokraamisen
sijaan.
Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se
 hyväksyy hallituksen 21.10.2019 § 267 vahvistaman tilaohjelman
 hyväksyy alustavan kustannusarvion 3,5 milj. euroa ja
 valtuuttaa hallituksen ratkaisemaan muut hallintosäännön 13 §:n 19.
kohdan asiat.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 82 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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83 § – asia 8
Ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta päättäminen
Dnro 125/27.6.2019


Kunnanhallitus 23.9.2019, 244 §
Nuorisovaltuusto esittää, että kunta maksaisi ilmaisen ehkäisyn kaikille
muoniolaisille alle 25-vuotiaille nuorille. Ilmaisen ehkäisyn piiriin kuuluisivat
ehkäisypillerit, - rengas, - laastari, - kapseli ja – kierukat sekä kondomit.
Ilmaista ehkäisyä esitetään 25 vuoteen asti. Antti Rinteen hallitus on linjannut uudessa hallitusohjelmassaan, että koko maassa otettaisiin käyttöön
ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille; kokeilun jatkosta päätetään
vaalikauden lopulla.
Nuorisovaltuuston mukaan ilmainen ehkäisy edistäisi nuorten tasa-arvoa
suhteessa maksuvastuuseen ja matalampaa kynnystä huolehtia ehkäisystä. Nuorisovaltuusto on selvittänyt, että vuoteen 2019 mennessä lähes 40:ssä kunnassa on otettu käyttöön ilmainen ehkäisy nuorille ja nuorille aikuisille. Lapin kunnissa ko. käytäntö on voimassa muun muassa Rovaniemellä, Torniossa, Ylitorniolla, Keminmaassa, Tervolassa, Inarissa ja
Kolarissa. Meri-Lapissa (Tornio, Ylitornio, Keminmaa, Tervola) vuonna
2018 uutisoitiin, että ilmainen ehkäisy vähensi aborttien määrää suhteessa
neljän vuoden takaiseen tilanteeseen. Raumalla on puolestaan selvitetty,
että maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille säästää kunnalle noin 100 000 euroa vuodessa. (Yle 8.11.2018.)
Nuorisovaltuusto on selvittänyt Muonion äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvolaosastolta muun muassa ehkäisymenetelmistä ja näiden hinnoista. Väestökeskuksen mukaan muoniolaisia 13-25- vuotiaita nuoria on noin 271 henkilöä, joista naisia on 140 henkilöä. Noin neljäsosa muoniolaisista nuorista
on tällä hetkellä ehkäisyasiakkaana. Nuorisovaltuuston mukaan Muonion
kunnalle syntyisi vuoden aikana lisäkustannuksia noin 4 900 euroa/vuosi,
jos kunta tarjoaisi ilmaisen ehkäisyn alle 25-vuotiaalle muoniolaiselle nuorelle.
Ehdotus

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

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —


Kunnanhallitus 2.12.2019, 300 §
Sosiaalilautakunta on käsitellyt lausuntopyynnön 28.10.2019 § 100 ja puoltaa vetoomusta myöhemmin esitettävät kannanotot huomioiden ja esittää
kustannusten korvaamista yhteisvastuullisesti hallintokunnittain.
Nuorisovaltuuston vetoomuksen tavoitteena on parantaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähentää ei-toivottuja raskauksia ja raskauden
keskeytyksiä sekä vähentää sukupuolitautitartuntoja. Ehkäisyn korkea
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hinta voi estää aloittamista tai johtaa sen keskeytymiseen. Yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kokonaiskustannusten vuoksi on perusteltua ja järkevää hoitaa ehkäisy kuntoon sen sijaan, että hoidetaan ei-toivottujen raskauksien seurauksia ja sukupuolitauteja.
Tärkeänä nähdään, että maksutonta ehkäisyä tarjottaisiin kunnan kouluterveydenhuollon ja ehkäisyneuvolan yhteistyönä. Lautakunta näkee ensisijaisen tärkeänä sen, että vastuutahona toimivat/nuoren kanssa asiasta
keskustelevat työntekijät ottavat erityisellä tarkkaavaisuudella huomioon ja
tekevät jatkuvaa arviointia sen suhteen, nouseeko nuoren tilanteesta työntekijälle huolta. Tässä korostuu jatkossakin sosiaalitoimen kanssa tehtävä
yhteistyö. Kynnys lastensuojelullisen huolen ilmaukseen on syytä pitää matalana, kun kyse on alaikäisen seksuaalisuudesta ja aina tulee ottaa huomioon ehkäisyä hakevan ikä, kehitystaso, psyykkinen vointi ja muut seksuaalisuuteen liittyvät asiat, kuten oma tahto. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seksuaalisen kanssakäymisen suojaikärajaan (16 v.) ja siihen liittyviin
rikoslain kohtiin.
Sosiaali- ja nuorisotoimen sekä terveydenhuollon edustajat ovat keskustelleet yhdessä ja ovat todenneet, että yhteistyötä asian tiimoilta tiivistetään
entisestään, kehitetään yhdessä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavia
asioita ja kiinnitetään erityisesti huomiota myös seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö, Väestöliitto ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ovat jo vuodesta 2016 suositelleet, että kunnat tehostavat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita.
Lautakunta esittää, että ilmaisen ehkäisyn alaikäraja on 14 vuotta. Lautakunta painottaa seksuaalikasvatuksen roolia ja merkitystä ilmaista ehkäisyä myönnettäessä. Se haluaa seksuaalikasvatuksen olevan ajantasaista, laadukasta sekä sisällöltään ja kestoltaan riittävää ja asiantuntevaa
sisältäen sekä teoriaa että käytäntöjä. Lautakunta katsoo, että pelkästään
koulussa annettava terveystiedon osa-alueena oleva seksuaaliterveyden
kokonaisuus ei riitä vastaamaan näihin tarpeisiin ja haasteisiin. Seksuaalikasvatuksen tulee kuulua riittävän laajasti yksilön seksuaaliturvallisuuteen
ja –terveyteen liittyvien asioiden käsittelyä.
Sivistysosasto on osastokokouksessaan 6.11.2019 keskustellut aloitteesta
ja puoltaa sitä. Osasto kannattaa sosiaalilautakunnan esittämää tarkennusta ikärajaan. Perusopetuksessa seksuaalikasvatus on ajan tasalla mm.
opettajien äskettäisen kouluttautumisen ja 7–9 luokkien oppilaita on käynyt
kouluttamassa koulun ulkopuolinen seksuaaliterapeutti. Seksuaalikasvatusta koskeva huoli otetaan huomioon ja sitä kehitetään yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.
Sivistyslautakunta on käsitellyt lausuntopyynnön 13.11.2019 § 158 ja se
puoltaa nuorisovaltuuston esitystä sosiaalitoimen esittämillä tarkennuksilla.
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Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta maksaa ilmaisen ehkäisyn
kaikille muoniolaisille 14-25-vuotiaille nuorille 1.1.2020 alkaen. Ilmaisen
ehkäisyn piiriin kuuluvat ehkäisypillerit, - rengas, - laastari, - kapseli ja –
kierukat sekä kondomit.
Kustannukset katetaan sosiaalilautakunnan talousarviosta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 83 §
Päätös

Keskustelun aikana Maria Roimaa teki muutosehdotuksen kunnanhallituksen pohjaehdotukseen siten, että ilmainen ehkäisy maksetaan 16-25 –vuotiaille nuorille. Mikael Heikkilä kannatti Roimaan tekemää esitystä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on
tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti äänestystapaa, jossa nimenhuutoäänestyksessä pohjaesitystä (ilmainen ehkäisy maksetaan 14-25 –vuotiaille nuorille) kannattavat äänestävät JAA ja Roimaan esitystä (ilmainen ehkäisy maksetaan 1625 –vuotiaille nuorille) kannattavat äänestävät EI. Äänestystapa hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin viisitoista (15) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä
(liite nro 16). Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli voittanut äänestyksen.
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että kunta maksaa ilmaisen
ehkäisyn kaikille muoniolaisille 14-25-vuotiaille nuorille 1.1.2020 alkaen.
Ilmaisen ehkäisyn piiriin kuuluvat ehkäisypillerit, - rengas, - laastari, - kapseli ja – kierukat sekä kondomit.
Kustannukset katetaan sosiaalilautakunnan talousarviosta.
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84 § – asia 9
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 hyväksyminen
Dnro 153/20.9.2019


Kunnanhallitus 23.9.2019, 225 §
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta
ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, jolloin sillä on päävastuu
myös talousarvion valmistelusta. Kunnan keskushallinnon tulee laatia talousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen hallitus hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio
seuraavaksi kalenterivuodeksi ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.
Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2020–2022, joista 2020 on talousarviovuosi ja vuodet 2021–2022 taloussuunnitelmavuosia. Talousarvion ja suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa esitetään tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota.
Kuntalain 110 § sisältää myös säännökset talouden tasapainottamisesta ja
alijäämän kattamisesta. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan
vuoden alusta lukien. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena.
Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen 121 155 euroa. Taseessa alijäämä oli vuoden lopussa 156 814 euroa. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kirjanpito-lautakunnan kuntajaosto on antanut syksyllä 2018 lausunnon kuntien
ja kuntayhtymien ali- ja ylijäämien tulkinnasta. Lausunnon mukaan katettavaa alijäämää määriteltäessä taseeseen merkityt investointivaraukset ja
poistoerot sekä muut omat rahastot huomioidaan alijäämää pienentävinä
erinä. Muonion kunnan taseessa on poistoeroa 545 803 euroa. Muonion
kunnalla ei siten ole taseessa katettavaa alijäämää poistoeron ylittäessä
alijäämän.
Kunnan talous 31.7.2019 osoittaa, että käyttötaloudessa ei ole merkittäviä
tehtäväkohtaisia ylityksiä. Toimintakate on kuitenkin noin 350 000 euroa
heikompi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja tulorahoituksen viiveestä johtuen noin 250 000 euroa huonompi talousarvioon verrattuna.
Kunnallisverotilityksiä on tullut ennakoitua vähemmän. Heikko verokertymä
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johtuu pääosin palkkatietojen uudistuneesta ilmoitustavasta (tulorekisteri)
aiheutuneista ongelmista. Verovajeesta eli tilitysten ennakoitua hitaammasta kertymästä johtuen kuntaliitto laski vuoden 2019 kunnallisveron kertymäennustetta 400 miljoonalla. Kertymän ennustetaan korjaantuvan vasta
vuoden 2020 aikana. Verotulojen mahdollinen viivästyminen hankaloittaa
kuntien vuoden 2019 talousennusteen tekemistä. Kunnan talousarvio hyväksyttiin 51 000 euroa ylijäämäisenä, joten negatiivinen verotulokertymä
tarkoittaa tilikauden tuloksen painumista miinukselle.
Vuoden 2020 verotuloennuste on laskettu nykyisten veroprosenttien mukaan. Voimassaolevat veroprosentit ovat: kunnallisvero 21,5 %, yleinen
kiinteistövero 1,05 %, vakituiset asunnot 0,45 %, muut kuin vakituiset
asunnot 1,05 % ja kaavoitetut rakentamattomat tontit 4 %. Verotuloja arvioidaan kunnan oman verotuloennustekehikon mukaan kertyvän 9,55 miljoonaa euroa, josta kunnallisverotuloja 7,7 milj. euroa, yhteisöveroja 0,9
milj. euroa ja kiinteistöverotuloja 0,95 miljoonaa euroa.
Valtionosuuksien ennakkolaskelmien mukaan kunnan valtionosuudet kasvavan 5,8 % ensi vuonna noin 525 000 euroa, yhteensä noin 9,6 miljoonaan euroon. Hallitus linjasi budjettiriihessä (17.9.2019), että kuntien valtionosuudet kasvavat ensi vuonna 1,1 miljardia euroa.
Vuoden 2020 talousarvion laadintaohje perustuu vuoden 2018 tilinpäätökseen, vuoden 2019 talousarvioon ja toteutumisarvioon, sekä vuotta 2020
koskeviin tietoihin ja ennusteisiin kunnan meno- ja tulokehityksestä. Talousarvio- ja taloussuunnitelma käsittää vuodet 2020-2022.
Käyttötalousmenot budjetoidaan enintään vuoden 2019 tasoon. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksessään aina tarkastella palveluiden nykyisten tuottamistapojen kustannuksia ja pyrkiä selvittämään mahdollisimman
tehokkaat ja kustannusvaikutuksiltaan edullisimmat toimintatavat. Tuloarviossa tulee huomioida mahdolliset taksojen ja maksujen muutosesitykset.
Maksut ja taksat tulee tarkistaa vastaamaan kustannuskehitystä ja kunnan
todellisia menoja.
Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimusten kustannusvaikutus 26 kuukauden sopimusjaksolla on 3,5 prosenttia. Sopimuskauden viimeinen korotus oli 1.4.2019 toteutettu yleiskorotus.
1.4.2020 jälkeisen ajan virka- ja työehtosopimuksien sisällöstä ei ole vielä
neuvoteltu. Vuoden 2020 palkkamäärärahojen korotus perustuu arvioon.
Vuoden 2020 palkkoja korotetaan 2,0 prosentilla vuoden 2019 tasosta. Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaaminen 30 prosentilla
loppuu 30.9.2019. Näin ollen lomaraha arvioidaan vuoden 2020 talousarviossa tavanomaisen tason mukaisesti.
Laskennallinen työnantajan KuElin eläkemaksu vuodelle 2020 on 16,67 %.
Eläkemenoperusteista maksua peritään kunnalta 406 000 euroa (nousua
edelliseen vuoteen 16 000 euroa). VaElin eläkemaksua varten varataan
16,40 %. Niin KuElin kuin VaElin eläkemaksuprosentti sisältää myös työkyvyttömyyseläkemaksun, joka peritään osana työantajan palkkaperusteista
eläkemaksua. Työantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin varataan alustavasti 3,40 %.
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Investointien pienhankintaraja on 11 000 euroa, ja suuremmat uudistamisja peruskorjaushankkeet on sisällytettävä investointiosaan ja vastaavasti
pienemmät hankkeet käyttötalousmenoiksi. Investointien sitovuustaso esitetään muutettavaksi vuonna 2020 hankekohtaisesta hankeryhmäkohtaiseksi. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä myös sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Investointiesityksen laadinnassa
hyödynnetään vuoden 2019 aikana tehtyä toimitilaohjelmaa, kuitenkin niin,
että myös muihin kunnan toiminnan kannalta välttämättömiin hankkeisiin
pystytään varautumaan.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022
taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lautakuntien talousarvioesitykset on
toimitettava kunnanhallitukselle 14.10. mennessä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

— —


Kunnanhallitus 4.11.2019, 276 §
Talousarvioesityksessä toimintakate on 17 815 806 euroa ja muutos
kuluvan vuoden talousarvioon nähden on + 2,7 %. Toimintatuottojen osuus
toimintakuluista on 16,6 %. Vuosikate on 921 816 euroa, nousua edellisen
vuoteen on 34,2 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 102,4 %. Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoeron lisäyksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 51 366 euroa. Lautakuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesitysten pohjalta on laadittu oheismateriaalina oleva talousarvioesitys vuodelle
2020 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2021–2022.
Lautakuntien esitykset
Kunnanhallitus 21.10.2019 § 254
Menot 1 751 720 ja tulot 261 151, toimintakate 1 490 569 euroa.
Keskuskeittiö esitetään siirrettäväksi yleishallinnosta teknisen lautakunnan
alle.
Vuoden 2020 aikana ei järjestetä kunnallisia tai valtakunnallisia vaaleja,
minkä vuoksi vaaleihin ei ole varattu määrärahoja.
Tarkastuslautakunnan menoihin on varattu 9 810 euroa.

Elinkeinolautakunta 10.10.2019 § 4
Menot 173 209 ja tulot 2 000, toimintakate 171 209 euroa.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
Pöytäkirja

7/2019

146

16.12.2019

Maaseutulautakunta 15.10.2019 § 4
Menot 127 001 ja tulot 108 000, toimintakate 19 001 euroa.

Sosiaalilautakunta 9.10.2019 § 85
Menot 10 804 402 ja tulot 533 220, toimintakate 10 271 182 euroa.
Sote-uudistuksen uusista aikatauluista ei ole vielä tietoa, joten sosiaalitoimen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 on laadittu sen pohjalta, että kunta järjestää sosiaalitoimen palvelut, LSHP perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja Sodankylän kunta ympäristöterveydenhuollon palvelut.
Pidemmällä aikavälillä kasvupaineet ovat edelleen ikäihmisten palveluissa.
Vuonna 2020 menojen kasvua on ikäihmisten palveluissa, kehitysvammaisten avopalveluissa sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa lasten ja perheiden palveluissa.
Kanta-palveluihin liittymisen työsuunnitelman mukaisten tehtävien toteuttamaseksi esitetään määräaikaisen toimistosihteerin työsopimusta jatkettavaksi vuoden 2021 loppuun. Kotipalveluun esitetään palkattavaksi yksi
uusi lähihoitaja lapsiperheiden kotipalveluun. Ennen uuden palvelusasumisyksikön valmistumista sekä Marjapaikassa että Ojusniityssä on lisätty väliaikaisesti asukaspaikkoja, mistä johtuen myös henkilöstöresurssia
on lisätty. Vanhustyön henkilöstölisäys vastaa vuoden 2019 toteumaa, joka
perustuu hoitajamitoitukseen.
Sosiaali- ja terveystoimi pääsee muuttamaan uuden hyvinvointikeskuksen
tiloihin vuoden 2020 alussa.
Sivistyslautakunta 9.10.2018 § 148
Menot 5 478 928 ja tulot 436 034, toimintakate 5 042 894.
Sivistystoimessa pyritään turvaamaan laadukkaat vapaa-ajan, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelut. Palvelutaso pyritään säilyttämään. Muutokset edelliseen talousarvioon verrattuna johtuvat pääosin olemassa olevien rakenteiden kustannusmuutoksista, kuten ICT- ja henkilöstökuluista.

Tekninen lautakunta 8.10.2019 § 93
Menot 2 891 306 ja tulot 1 509 436, toimintakate 1 381 870 euroa.
Tekninen lautakunta on talousarviota käsitellessään todennut, että alustavan suunnitelman mukaan keskuskeittiö siirretään yleishallinnosta teknisen
osaston alaisuuteen, mikäli valtuusto päättää siirron. Keskuskeittiön osalta
luvut eivät kuitenkaan sisälly teknisen lautakunnan lautakuntakäsittelyyn.
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Hallintokuntien esityksien jälkeen toimintakate on 18 342 511 euroa
(+ 5,7 %).
Kunnanjohtajan esitys
Lautakuntavaiheesta kunnanjohtajan esitykseen muutoksia on tehty yhteensä siten, että toimintakate on saatu 529 302 euroa pienemmäksi. Muutokset on tehty yhteistyössä lautakuntien esittelijöiden kanssa.
Yleishallinnon osalta on tehty sijaisuuksien määräaikaisjärjestelyjä, korjattu
Lapin Liiton jäsenmaksua sekä siirretty Midnight Sun Hike –hankkeen
määrärahavaraus elinkeinotoimeen. Elinkeinotoimen sanallista esitystä
kohdentamattomista projektivarauksista (30 000 euroa) ei ole hyväksytty.
Sosiaalitoimen osalta on vähennetty sosiaalityöntekijän palkkakuluja osaaikaisuuden mukaisesti, arvioitu tuloa toisen sosiaalityöntekijän työpanoksen myymisestä, kotipalvelun esitys uudesta lähihoitajasta puolitettu, vähennetty kotipalvelun sijaismäärärahoja, vähennetty kolmasosa määräaikaisen toimistosihteerin palkkavarauksesta, pienennetty työmarkkinatuen
kuntaosuutta ja muutettu ympäristöterveydenhuollon määräraha ilmoituksen mukaiseksi. Lisäksi sosiaalitoimi on itse karsinut noin 115 000 euroa.
Perusterveydenhuoltoon on lisätty noin 220 000 euroa.
Sivistystoimen osalta on pienenetty perusopetuksen ja lukion palkkavarauksia, vähennetty liikuntatoimen reitistöihin varattavaa määrärahaa ja
korjattu vääränmerkkinen tulo perhepäivähoidossa. Lisäksi on asetettu sivistystoimelle 7 550 euron kohdentamaton karsintavaatimus. Freeride Academy –hankkeen kuntaosuus on lisätty sivistystoimeen.
Teknisen toimen osalta on poistettu määrärahavaraus terveyskeskuksen
purkamisesta (sisällytetään leasingiin), poistettu oppilasasuntolan purkamiseen varattu määräraha, pienennetty yleisten alueiden määrärahavarauksia, puolitettu yksityisteiden määrärahavaraus, tarkistettu ympäristönsuojelun määrärahavaraus ilmoituksen mukaiseksi, vähennetty hyvinvointikeskuksen leasing maksua puolelta vuodelta (maksu alkaa 1.7.2020) ja korjattu Master Plan –hankkeen kuntaosuus ilmoituksen mukaiseksi.
Keskuskeittiön toiminta on huomioitu kunnanjohtajan esityksessä osana
teknistä lautakuntaa (menot 632 976, tulot 677 000, toimintakate
- 44 024 euroa).
Lisäksi on tehty tarkistus vuoden 2020 palkankorotusarvioon, jota on pienennetty 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin.
Muutosesityksen ja tarkistusten jälkeen toimielinten toimintakatteet ovat:
- keskusvaalilautakunta
0
(-100,0 %)
- tarkastuslautakunta
9 810
(- 0,1 %)
- kunnanhallitus
1 455 620 (- 2,7 %)
- maaseutulautakunta
19 001
(- 4,8 %)
- elinkeinolautakunta
178 649
(+ 17,4 %)
- sosiaalilautakunta
10 269 004 (+ 4,5 %)
- sivistyslautakunta
4 933 134 (+ 4,7 %)
- tekninen lautakunta
950 588
(- 13,8 %).
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Muutosten jälkeen koko kunnan toimintakate on 17 815 806 euroa
(+2,7 %).
Yhteenveto kunnanjohtajan talousarvioesityksessä tehdyistä muutoksista
toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen tiedoksi, jatkaa käsittelyä 18.11. ja tekee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuustolle 2.12.

Päätös

Pirkko M. Rauhala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Kunnanhallitus keskusteli talousarvion sisällöstä, karsituista esityksistä ja
karsintojen vaikutuksista. Hallitus painotti hallinnonalat käymään läpi vielä
kaikki tulorahoituslähteet ja totesi, että sivistyslautakunnan tulee terävöittää
tavoitteita ja mittareita ensi vuodelle.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan etänä mahdollisimman
pian.

— —


Kunnanhallitus 2.12.2019, 296 §
Kunnanhallitus käsitteli 4.11.2019 § 276 vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaa käyttötalouden osalta. Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen toiminnallisia tavoitteita on tarkastettu. Määrärahojen tarkistusten jälkeen kunnanjohtajan lisäsäästövelvoite sosiaalitoimelle
oli 20 000 euroa ja sivistystoimelle 30 000 euroa.
Kunnanhallituksen 4.11. kokouksen jälkeen tehdyt korjaukset ja muutokset
ovat seuraavat:
Yleishallinto
– Lapin Pelastuslaitoksen maksuosuutta korjattu 9 371 euroa pienemmäksi
Vanhustyö/kotipalvelu
 yhden lähihoitajan palkan lisäys ja kahden työntekijän palkankorjaus koko vuodelle, lisätty 86 034 euroa
 Ojusniitystä ja Marjapaikasta vähennetty kunnanjohtajan sosiaalitoimeen kohdistuvaan säästövelvoitteeseen perustuen 20 000 euroa
Vammaispalvelu
 korjattu henkilökohtaisille avustajille maksettavia avustuksia 20 086
euroa pienemmäksi
Perusopetus
– erityisopetuksen palkkamenoja pienennetty 28 592 euroa
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Toinen aste
 erityisopetuksen palkkamenoja pienennetty 4 008 euroa
Aikuiskoulutus
 palkkamenoja pienennetty 3 620 euroa
Nuorisotoimi
 nuorisotyöntekijän hankkeelle siirretyn palkan osuuden vähentäminen hallinnosta, 2 010 euroa
Liikuntatoimi
 lisätty moottorikelkkareitistöjen kunnossapitoon 10 000 euroa
 lisätty reitistöjen kehittämissuunnitelman laatimiseen 5 000 euroa
Alueiden käyttö
 lisätty 5 000 euroa yksityistieavustuksiin
Kiinteistönhoito
– lisätty Tuomaanpalon tonttien myyntitulo-odotusta 26 000 eurolla.
Investoinnit
Investointeja ei käsitelty hallituksen kokouksessa 4.11.2019. Kunnanjohtajan esitys vuoden 2020 nettoinvestoinneiksi on 2 959 000 euroa, 2021
suunnitelmavuoden 4 060 000 euroa ja 2022 suunnitelmavuoden 3 095
000 euroa.
Kunnan merkittävin investointihanke vuonna 2020 on vanhusten palveluasumisyksikön rakentaminen. Hanke on budjetoitu toteutettavaksi vuosina
2020-2021 (2,9 milj. euroa – 3,5 milj. euroa). Vuosille 2021-2022 on budjetoitu uuden pelastusaseman suunnittelu ja rakentaminen (3,2 milj. euroa).
Lisäksi valmisteltavana hankkeena on uuden rivitalon rakentaminen. Rahoitusmuodon valinta ratkaistaan lopullisesti hankkeiden aloituksen yhteydessä. Vuodelle 2020 on budjetoitu myös mm. uuden vedenottamon rakentaminen (310 000 euroa) ja kirkonkylän yleiskaavoituksen jatkaminen
(75 000 euroa).
Henkilöstösuunnitelma
Vuoden 2019 mukainen henkilöstömäärä on 177,21 (määräaikaisia 13,60).
Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 181,17 ja
vuonna 2021 182,03 henkilöä. Yleishallinnon henkilöstömäärä on ensi
vuonna 16,0, sosiaalitoimen 57,62, sivistystoimen 79,55 ja teknisen toimen
28,0. Henkilöstösuunnitelmassa keskuskeittiön henkilöstö on siirretty yleishallinnosta tekniseen toimeen.
Suunnitelmakaudella henkilömäärä pysyy kaikilla osastoilla lähestulkoon
samana pieniä vuosittaisia vaihteluita lukuun ottamatta. Henkilöstösuunnitelmassa ei ole kuitenkaan vielä huomioitu uuden palveluasumisyksikön
vaikutusta sosiaalitoimen henkilöstömäärään.
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Talousarvio, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
Toimitetussa talousarvioehdotuksessa menot ovat 25 472 904 euroa, joka
jakautuu seuraavasti:
- käyttötalous 84 %
- investoinnit 12 %
- rahoitus 4 % ja
- tuloslaskelma 67 500 euroa (alle yhden prosentin).
Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 49 ja henkilöstömenojen 39
prosenttia.
Toimintakate on 17 815 703 euroa (+2,7 %) ja jakautuu hallintokunnittain
seuraavasti:
 sosiaalitoimi 58 %, josta terveystoimen osuus 37 %
 sivistystoimi 28 %
 yleishallinto 8 %
 tekninen toimi 5 %
 elinkeinotoimi 1 %.
Tarkastuslautakunta ja maaseutulautakunta jäävät alle prosentin. Vaaleihin
ei ole varattu määrärahaa.
Tulot ovat 24 928 699 euroa. Verotuloiksi on arvioitu 9,25 milj. euroa (+2,8
%) ja valtionosuuksiksi 9,54 milj. (+4,9 %). Kokonaistuloista verojen osuus
on 37 ja valtionosuuksien 38 prosenttia. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu
50 000 euroa.
Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 65 000 ja suunnitelman
mukaisiin poistoihin 900 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan vuosikate on 0,92 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 51 469 euroa.
Pitkäaikaista talousarviolainaa on budjetoitu nostettavaksi 1,5 milj. euroa ja
vanhoja lainoja lyhennetään 1,0 milj. euroa. Rahoitusosan lainanotolla on
ajateltu rahoitettavan vuoden 2020 investointihankkeet ja osin vanhojen
lainojen lyhennykset. Kunnalla on käytössä kuntatodistusohjelma lyhytaikaisen lainan nostoa varten. Vuoden 2020 lopussa arvioidaan kunnan lainakannan olevan noin 8,4 milj. euroa eli noin 3 570 euroa/asukas.
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman valmistelun mukaisena.
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Päätös

Kunnanhallitus teki yksimielisesti vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat muutokset:
 Lisättiin hankkeisiin Digikannustinprojekti 2020-2021 ja Viisaan kasvun
Lappi –hanke.
 Päivitetään talousarviokirjaan sivistyslautakunnan käsittelemät toiminnalliset tavoitteet.
 Ruokapalvelun tehtäväalueelle keskuskeittiön toiminnalliseksi tavoitteeksi lisättiin: ”Lähiruuan osuuden kasvattaminen vähintään 10 prosenttiin”.
 Reitistöjen kehittämissuunnitelman laatimiseen varattu 5 000 euron
määräraha siirrettiin liikuntatoimesta teknisen lautakunnan alle alueiden käytön tehtäväalueelle.
 Kiinteistönhoidon sanallisiin tavoitteisiin lisättiin: ”Kiinteistönhoidon tehostaminen vuoden 2020 aikana.”
Investointiosaan kunnanhallitus teki yksimielisesti seuraavat muutokset:
 Investointiosan rivitaloa koskevaa sanallista lausetta muutetaan seuraavasti: ”Lisäksi valmisteltavana hankkeena on uuden rivitalon rakentaminen kunnan konsernirakenteen kautta.”
 Poistettiin Kirjaston osalta 15 000 euroa (etupuolen katettu ramppi)
 Poistettiin Uusi pelastuslaitos talousarviovuodelta ja suunnitelmavuosilta.
 Kielan osalta määrärahaa muutettiin 47 000 eurosta 20 000 euroon
(kuntotutkimus ja tarvittavat pienet parannukset).
 ”Sinitöyssyt Puthaanrannantielle” muutettiin ”Yhtenäiskoulun liikennejärjestelyiksi” ja määrärahaa pienennettiin 20 000 eurosta 11 000 euroon.
 Urheilukentän vuoden 2022 suunnitelmavuodelle muutettiin määrärahavaraus 1 000 000 eurosta 500 000 euroon.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman valmistelun ja
kunnanhallituksen tekemien muutosten mukaisesti.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 84 §
Kunnanhallituksen 2.12. kokouksessaan tekemien muutosten jälkeen talousarvioehdotuksen menot ovat 25 291 904 euroa, joka jakautuu seuraavasti:
- käyttötalous 85 %
- investoinnit 11 %
- rahoitus 4 % ja
- tuloslaskelma 67 500 euroa (alle yhden prosentin).
Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 49 ja henkilöstömenojen 39
prosenttia.
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Toimintakate on 17 815 703 euroa (+2,7 %) ja jakautuu hallintokunnittain
seuraavasti:
 sosiaalitoimi 58 %, josta terveystoimen osuus 37 %
 sivistystoimi 28 %
 yleishallinto 8 %
 tekninen toimi 5 %
 elinkeinotoimi 1 %.
Tarkastuslautakunta ja maaseutulautakunta jäävät alle prosentin. Vaaleihin
ei ole varattu määrärahaa.
Tulot ovat 24 928 699 euroa. Verotuloiksi on arvioitu 9,25 milj. euroa (+2,8
%) ja valtionosuuksiksi 9,54 milj. euroa (+4,9 %). Kokonaistuloista verojen
osuus on 37 ja valtionosuuksien 38 prosenttia. Liittymismaksutuloiksi on
arvioitu 50 000 euroa.
Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 65 000 ja suunnitelman
mukaisiin poistoihin 900 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan vuosikate on 0,92 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 51 469 euroa.
Vuoden 2020 nettoinvestoinnit ovat 2 778 000 euroa, 2021 suunnitelmavuoden 2 280 000 euroa ja 2022 suunnitelmavuoden 1 525 000 euroa.
Pitkäaikaista talousarviolainaa on budjetoitu nostettavaksi 1,5 milj. euroa ja
vanhoja lainoja lyhennetään 1,0 milj. euroa. Lisäksi lyhytaikaista Kuntatodistusta arvioidaan nostettavan 1,0 milj. euroa lisää verrattuna edellisen
vuoden tilinpäätökseen. Rahoitusosan lainanotolla rahoitetaan vuoden
2020 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja investointihankkeet.
Kunnalla on käytössä kuntatodistusohjelma lyhytaikaisen lainan nostoa
varten. Vuoden 2020 lopussa kunnan lainakannan arvioidaan olevan noin
9,4 milj. euroa eli noin 4 000 euroa/asukas. Mikäli suunnitelmavuosien investointibudjetit toteutuvat täysimääräisinä on lainamäärä vuonna 2021
noin 4 400 euroa/asukas ja vuonna 2022 noin 4 600 euroa/asukas.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman valmistelun ja
kunnanhallituksen tekemien muutosten mukaisesti.
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Päätös

Kunnanjohtaja kertoi talousarvion laadinnasta sekä kunnan toiminnan kehittämisestä ja tulevaisuudennäkymistä. Taloussihteeri selosti tarkemmin
talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi talousarviosta hallituksen näkökulmasta, minkä jälkeen valtuustoryhmät
pitivät ryhmäpuheenvuoronsa.
Puheenvuorojen jälkeen pidettiin 15 minuutin kokoustauko (19.30-19.45).
Kokoustauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto läsnäolijoiden toteamiseksi.
Puheenjohtaja totesi, että kaikki ennen taukoa läsnä olleet ovat edelleen
paikalla kokouksessa.
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Läsnäolijoiden toteamisen jälkeen käytiin lyhyt yleiskeskustelu talousarvioon liittyen.
Tämän jälkeen taloussihteeri esitteli talousarvion kokonaisuudessaan ja
talousarvio hyväksyttiin sitova taso kerrallaan.
Valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
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85 § – asia 10
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen hyväksyminen
Dnro 192/3.12.2019


Kunnanhallitus 9.12.2019, 317 §
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous on 28.11.2019 § 12 esittänyt muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi.
Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015 siten, että merkittävää osaa laista
on sovellettu 1.6.2017 lukien. Uuden kuntalain siirtymäsäännöksen (147 §)
mukaan kuntien yhteistoimintasopimukset, ml. perussopimukset, on uuden
kuntalain mukaan saatettava 8.luvussa säädetyn mukaisiksi vuoden 2019
loppuun mennessä.
Kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset poikkeavat joiltain osin vuoden 1995 kuntalain säännöksistä. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimuksessa on aiempien säännösten lisäksi sovittava
 mahdollisesta järjestämisvastuun siirtymisestä
 menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa
jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2.momentissa tarkoitettua
sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta
 talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimus on ollut voimassa 1.4.2007
alkaen. Kuntayhtymä on muuttanut perussopimuksen tekstin Kuntaliiton
vuonna 2016 antaman perussopimusmallin mukaiseksi. Muutokset on merkitty esityslistan ohessa toimitettavaan päivitettyyn sopimukseen punaisella.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lapin Jätehuolto kuntayhtymän muutetun perussopimuksen kuntayhtymän yhtymäkokouksen
esityksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan etänä mahdollisimman
pian.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 85 §
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Päivitetty sopimus liitteenä nro 17.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
Pöytäkirja

7/2019

155

16.12.2019

86 § – asia 11
Vuoden 2018 henkilöstöraportin käsitteleminen


Kunnanhallitus 9.12.2019, 322 §
Hallinto-osastolla on koottu henkilöstöraportti vuodelta 2018. Henkilöstöraportti sisältää tietoa mm. henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta.
Vuoden 2020 alussa kunnan palveluksessa aloittaa hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, jonka vastuulle kuuluu jatkossa henkilöstöraportin laatiminen.
Henkilöstöraportti laaditaan vuoden 2019 osalta siten, että se on käsittelyssä tilinpäätöksen yhteydessä.
Henkilöstöraportti vuodelta 2018 toimitetaan kokoukseen.
Ehdotus

kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2018 henkilöstöraportin tiedoksi ja
saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hallintojohtaja Katri Rantakokko selosti henkilöstöraporttia vuodelta 2018
hallitukselle. Rantakokko poistui ennen päätöksentekoa.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan etänä mahdollisimman
pian.

— —
–

Kunnanvaltuusto 16.12.2019, 86 §
Päätös

Valtuusto merkitsi vuoden 2018 henkilöstöraportin tiedoksi.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Esityslista/
Pöytäkirja

7/2019

156

16.12.2019

87 § – asia 12
Kiireellisten asioiden käsitteleminen
Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä

88 § – asia 13
Muiden asioiden käsitteleminen
Valtuusto keskusteli muissa asioissa valtuutettujen koneiden käyttöjärjestelmistä ja kunnan sähköpostijärjestelmästä.

89 § – asia 14
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Valitusosoitus liitteenä nro 18.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Äänestyslista
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Liite

16.12.2019

83

16

Asia

83 § – asia 8 Ilmaisen ehkäisyn tarjoamisesta päättäminen

Ehdotus

kunnanhallituksen esitys
= jaa
(ilmainen ehkäisy maksetaan 14-25 –vuotiaille nuorille)
Maria Roimaan esitys
= ei
(ilmainen ehkäisy maksetaan 16-25 –vuotiaille nuorille)

nimi

jaa

Mika Brännare

X

Manu Friman

X

Mikael Heikkilä

ei

tyhjää

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

15

2

–

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Valitusosoitus

1 (2)

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Liite

16.12.2019

89

18

Muutoksenhakukiellot
Kiellon perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät

76-77, 81, 86-89

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
postiosoite
faksi
sähköposti

Isokatu 4, Oulu
PL 189, 90101 Oulu
029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
pykälät

valitusaika 30 päivää

78-80, 82-85

Hallintovalitus
pykälät

valitusaika
–

Muut valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi

pykälät

valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Valitusosoitus

2 (2)

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 postiosoite 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 todistus 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 päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin
välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös
nimi, osoite ja postiosoite

Valitusasiakirjat on toimitettava
nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)

pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

