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Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 22.6.2020 klo 17.00  
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
3. Hallintosäännön täydentäminen 
4. Vuoden 2019 arviointikertomuksen käsitteleminen 
5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen 
6. Vuoden 2019 henkilöstöraportin käsitteleminen 
7. Talousarvion sitovuustason tarkentaminen investointien osalta 
8. Vesihuoltolaitoksen taksan täydentäminen 
9. Kihlangin koulukiinteistön myyminen 
10. Lainan myöntäminen Ylimuonion kylätoimikunnan hankkeeseen 
11. Vuoden 2020 kaavoituskatsauksen hyväksyminen 
12. Etelä-Muonion kylätoimikunnan vahvistaminen 
13. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
14. Muiden asioiden käsitteleminen 
15. Kokouksen päättäminen 

 
 
Pöytäkirjan  Kokouksesta laadittava pöytäkirja, johon liitetään valitusosoitus, lisätään 
nähtävänäpito kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 29.6.2020. 
 
 
Kunnanvaltuuston  
varapuheenjohtaja Kosti Hietala  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla ti 9.6.2020.  
 
 
 

Elli Rauhala 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 22.6.2020 klo 17.00–19.41 
 
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala   varapuheenjohtaja 
ja varavaltuutetut  Sakari Silén  ” 

Mika Brännare  jäsen (20–33 §) 
Manu Friman  ” 
Petteri Hirsikangas ” 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Matti Myllykangas ” 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” (19–28 §) 
Pentti Reponiemi ” 
Petri Sinikumpu ” 

  Kari Malila  varajäsen  (Anneli Kuortin tilalla) 
  Pirkko Rauhala ” (Jukka Korhosen tilalla) 
 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki 
  hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Katri Rantakokko 
  nuorisovaltuuston edustaja Eemeli Ruotsala 
  sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi 
  tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
  taloussihteeri Merja Hietala (etäyhteys) 
  projektipäällikkö Nina Vesterinen, Muonion Matkailu ry (19 §) 
  toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi, Leader Tunturi-Lappi ry (19 §)  
 
Poissa Hannaleena Huhtamäki, Mikael Heikkilä, Jukka Korhonen, Anneli Kuortti, 

Maria Roimaa ja Pekka Veisto 
 
Laillisuus ja  todettiin (19 §) 
päätösvaltaisuus  
 
Asiat  1–15 (19–33 §) 
  
Pöytäkirjan allekirjoitus    
ja varmennus  
 

Kosti Hietala   Katri Rantakokko 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

  
Pöytäkirjan tarkastus ma 29.6.2020, kunnantalo 
 
 
 
  Petteri Hirsikangas  Aki Jauhojärvi 
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Pöytäkirja yleisesti Muonion kunnan verkkosivuilla ti 30.6.2020  
nähtävänä 
 
  Katri Rantakokko 
  pöytäkirjanpitäjä 
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19 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asi-
oista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.1.2019 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston 
kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin val-
tuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 
Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä  
valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsit-
telyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä 
vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  

 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, 
joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen  
käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston 
puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotetta-
vasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on 
kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu  
varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojär-
jestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, 
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava  
voidaan kutsua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen 
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat vara-
valtuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösval-
tainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 9.6.2020 valtuuston päättämällä ta-
valla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kun-
nanjohtajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle. Kutsu on samana päi-
vänä julkaistu kunnan verkkosivuilla. Esityslista on toimitettu valtuuston 
päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jä-
senelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäse-
nille sekä nuorisovaltuuston edustajalle 17.6.2020. 
 
Hannaleena Huhtamäki ilmoitti 5.6.2020 ja Jukka Korhonen 9.6.2020 hen-
kilökohtaisesta esteestä osallistua kokoukseen. Anneli Kuortti ilmoitti 
15.6.2020 ja Maria Roimaa 22.6.2020 matkaesteestä. Kokoomuksen ja 
Kristillisdemokraattien ryhmän ensimmäisellä varajäsenellä oli este ja toi-
nen varajäsen Pekka Veisto ilmoitti saapuvansa kokoukseen. Ryhmän kol-
matta varajäsentä ei tavoitettu ennen kokousta. Keskustan ensimmäinen 
varajäsen Pirkko Rauhala ja Sosiaalidemokraattien ensimmäinen varajä-
sen Kari Malila ilmoittivat saapuvansa kokoukseen. 
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Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi 
läsnä olevat valtuutetut (11) ja varavaltuutetut (2) sekä nuorisovaltuuston 
edustajan. Puheenjohtaja toteisi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti 
koolle kutsutuksi. 

 
  Mika Brännare saapui kokoukseen nimenhuudon jälkeen. 
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20 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

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

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Petteri Hirsikankaan ja Aki Jauhojärven. 
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21 § – asia 3 
Hallintosäännön täydentäminen  
 

 Kunnanhallitus 8.6.2020, 127 § 
 

Kunnassa on käynnistetty hallintosääntö- ja organisaatiouudistus. Hallinto-
sääntöä on työstetty työpajoissa syksyllä 2019 ja tämän pohjalta muokkaa-
mista on jatkettu viranhaltijavetoisesti. Keväällä käynnistettiin iltakoulujen 
sarja, joissa työskentelyä on jatkettu yhdessä luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden kanssa. Myös kommentteja hallintosäännön muuttamiseksi 
on pyydetty kevään 2020 aikana mm. luottamushenkilöiltä. 
Kesäkuussa on tarpeen tehdä päivityksiä hallintosääntöön. Tarve liittyy 
kunnanhallituksen päätösvallan delegointimahdollisuuteen viranhaltijoille 
sekä liitteeseen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännöstä.  
Syksyllä laajempaa päivitystyötä jatketaan ja hallintosäännön rakenne tu-
lee kokonaisuudessaan laajemman tarkastelun alle. Lautakunnilta on pyy-
detty kommentteja hallintosääntöluonnokseen ja tulevaan lautakuntaraken-
teeseen 31.8.2020 mennessä.  
 
Oheismateriaalina toimitetaan liite hallintosääntöön: Häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen johtosääntö. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

 hallintosäännön 5. luvun § 13 täydennetään seuraavasti: ”Hallitus 
voi nimetä erillisiä toimikuntia hoitamaan hallitukselle säädettyjä tai 
määrättyjä tehtäviä ja siirtää niille päätösvaltaansa. Toimikuntaa 
asettaessaan hallitus määrittelee toimikunnan tavoitteet, tehtävät ja 
toimivallan sekä sen, onko toimikunta tilapäinen vai pysyväisluontei-
nen.  

 
Hallitus voi delegoida päätösvaltaansa edelleen viranhaltijoille. Dele-
gointi on mahdollista tehdä määräajaksi. Toistaiseksi voimassa 
oleva delegointipäätös on mahdollista peruuttaa.” 
 

 hallintosääntöön liitetään ”Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johto-
sääntö” ja tähän viitataan luvussa 5 (liite 17). 

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 
 

 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 21 §  
 

 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen (liite nro 5). 
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22 § – asia 4 
Vuoden 2019 arviointikertomuksen käsitteleminen 
 

 Tarkastuslautakunta 22.4.2020, 18 § 
 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvi-
oida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun-
nassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksel-
lisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapaino-
tuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. 
 
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kulta-
kin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitellään arvioinnin tulokset. Arvi-
ointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lauta-
kunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä ar-
vioinnin tuloksista.  
 
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointi-
kertomus antaa aihetta.  
 
Esityslistan oheismateriaalina on edellisen vuoden arviointikertomuksen 
pohjalta valmisteltu valmistelun pohjaksi alustava luonnos arviointikerto-
mukseksi.  
 

 Ehdotus puheenjohtaja 
Tarkastuslautakunta käy oheismateriaalin pohjalta keskustelun arviointiker-
tomuksen sisällöstä ja päättää valmistelun jatkosta. 

 
Päätös  Hyväksyttiin ja päätettiin, että tilintarkastaja valmistelee keskustelun poh-

jalta esityksen arviointikertomukseksi seuraavaan kokoukseen. 
  

—— 
 

 Tarkastuslautakunta 4.6.2020, 24 § 
 

Lautakunnan valmistelun pohjalta valmisteltu ehdotus arviointikerto-
mukseksi on esityslistan liitteenä. 
 

 Ehdotus puheenjohtaja 
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 

 valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi,  

 valtuusto saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi 
toimenpiteitä varten, 

 valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään 
arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoi-
hin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun lop-
puun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä. 

 
Päätös    Hyväksyttiin 
 

— — 
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 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 22 §  
 

Päätös    Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Reponiemi esitteli arviointiker-
tomuksen ja sen johtopäätökset. Hän totesi, että talousarvioon sisällytettä-
viin mittareihin tulee edelleen kiinnittää huomiota ja selkeyttää niitä.  

 
 Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.  
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23 § — asia 5 
Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen 
 

 Kunnanhallitus 30.3.2020, 68 § 
 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen 
on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajille. Tilintarkastajien on tar-
kastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä ja hallituksen on saa-
tettava se tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun lop-
puun mennessä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset 
lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Hyväksyessään tilinpäätöksen val-
tuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  
Tase antaa mahdollisuuden arvioida kunnan omavaraisuutta ja velkai-
suutta yhtenevillä tunnusluvuilla muiden kirjanpitovelvollisten kanssa. 
Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoi-
tus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. 
 
Rahoituslaskelma osoittaa kunnan rahan käytön ja rahan lähteet tilikau-
della. Se osoittaa tulorahoituksen määrän ja riittävyyden investointien ja 
pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma osoittaa myös rahoi-
tustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lainanotolla tai vähentämällä ra-
hoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutuneita varoja.  
 
Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä päät-
täjille, asukkaille ja sidosryhmille. Vertailun tiedot saadaan tilikaudelle hy-
väksytystä talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta.  
 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kun-
takonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. 
Se tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpää-
tös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelman sekä niiden 
liitetietojen yhdistelmänä. Siihen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslas-
kelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden 
käytöstä tilikauden aikana. 
 
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutu-
misesta. Kertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen 
ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi ta-
seesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat mm. 
arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä, tiedot sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa 
on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella 
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapai-
nottamiseksi.  
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Hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen 
käsittelystä.  
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

 
 Talouden tasapainottaminen 

 
Kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista 
kunnista. Valtuusto hyväksyi 24.11.2014 tasapainottamissuunnitelman, 
jota tarkistettiin14.12.2015 päätöksellä 2016 talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2019 lopussa kattamatonta 
alijäämää on noin 922 000 euroa. Alijäämä on katettava suunnitelmavuo-
sien aikana ja talouden tilannetta tulee seurata tiiviisti. 
 

Vuoden 2019 tilinpäätös 
 
Toimintakate toteutui 99,4 % ja investointien nettomenot 56,2 %. Käyttöta-
louden ylitykset ovat noin 192 500 ja investointien poikkeama noin 119 500 
euroa, josta suurin erä on maan myyntituottojen alitus 63 000 euroa.  
Talousarviovuoden suurin investointihanke oli edellisenä kesänä alkanut 
uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Sen rahoitus toteutetaan Kun-
tarahoituksen leasingrahoituksena, eikä se siten näy hankkeena kunnan 
investointibudjetissa. 
 
Tilikausi 2019  

toimintakate – 17 712 538,– 

vuosikate 278 776,– 

tulos – 795 081,– 

alijäämä – 765 533,– 

 
Talousarviossa verotuloiksi arvioitiin 9 000 000 euroa ja se alittui noin  
143 800 eurolla. Valtionosuuksiksi arvioitiin 9 094 711 euroa ja se ylittyi 
noin 71 800 eurolla. Vuoden aikana pitkäaikaista lainaa nostettiin 1,5 milj.  
euroa ja aikaisemmin otettuja lainoja lyhennettiin 0,94 milj. euroa. Kuntato-
distusohjelman kautta otettua lyhytaikaista luottoa oli vuoden lopussa 3,0 
milj. euroa. Lainakanta kasvoi ja oli n. 7 905 000 eli 3 425 euroa asukasta 
kohden. 
 
Käyttöomaisuuden poistot ovat noin 1 074 000 ja poistoerokirjaukset 
30 000 euroa. Tilikauden poistot ylittyivät terveyskeskuksen alaskirjauk-
sista samalle paikalle rakennettavan uuden hyvinvointikeskuksen takia. 
Poistoero koostuu yläkoulun ja terveyskeskuksen vuodeosaston peruskor-
jausten investointivarausten purkamisesta. 
 
Tilikauden alijäämä siirretään edellisten tilikausien alijäämän tilille. Katta-
matonta alijäämää on vuoden lopussa yhteensä 922 348 euroa.  
 
Henkilöstömenot alittuivat 2 % talousarvioon verrattuna (n. 170 250 euroa) 
ja kasvoivat 2,9 % (n. 230 800 euroa) edelliseen vuoteen verrattuna. Hen-
kilöstömenot kasvoivat erityisesti vanhustyö/kotipalvelussa. Lomapalkka-
velkakirjauksia kirjattiin lisää noin 92 000 euroa. Kunnan henkilöstön 
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määrä 31.12.2019 oli 220,5, joista vakituisia 153,5 ja määräaikaisia 67. 
Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstö on lisääntynyt 13 henkilöä. Sosi-
aalitoimen osalta myös henkilökohtaiset avustajat on laskettu mukaan hen-
kilöstömäärään. 
 
Konsernitilinpäätöksen tulos on noin – 823 000 ja alijäämä 763 700 euroa. 
Konsernilainojen määrä on n. 9,7 milj. euroa, 4 205 euroa asukasta koh-
den. Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä olevan kunnan omistaman Kiin-
teistöyhtiö Muonion Kotikonnun keskimääräinen vuokra-aste oli 99 % ja 
Asunto-osakeyhtiö Kulleron 98 %. 
 
Tilinpäätöskirja toimitettiin esityslistan ohessa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 Kunnanhallitus 

 esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2019 tuloksesta, –795 081 
euroa, kirjataan tilille poistoeron vähennykset 29 548 euroa ja tilikau-
den alijäämä 765 533 euroa siirretään edellisten tilikausien alijää-
män tilille, 

 hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen 
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkas-
tuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltä-
väksi. 

 
Lisäksi hallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tilinpäätökseen teknis-
luonteisia korjauksia ja tarkistuksia. 

 
Päätös Taloussihteeri selosti hallitukselle vuoden 2019 tilinpäätöstä ja toimintaker-

tomusta ja toi esille mm., että vesilaitoksen liikevaihto on laskenut vaikka 
hintoja on nostettu.  

 
Kunnanjohtaja käytti puheenvuoron vuoden 2019 toiminnasta ja alijäämäi-
sen tilinpäätöksen aiheuttamista toimenpiteistä.  

 
Hallitus esitti kysymyksiä taloussihteerille ja kunnanjohtajalle.  

  
Taloussihteeri poistui ennen päätöksentekoa. 

  
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
 

 Tarkastuslautakunta 4.6.2020, 25 § 
 
Tillintarkastaja on jättänyt 26.5.2020 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, 
jossa tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskerto-
mus on liitteenä. 
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Ehdotus puheenjohtaja 
  Tarkastuslautakunta päättää 

 merkitä tilintarkastuskertomuksen 2019 tiedoksi 

 saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi 

 esittää valtuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja 
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtä-
väalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tili-
kaudelta 1.1.–31.12.2019. 
 

Päätös    Hyväksyttiin. 
 
— — 
 

 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 23 §  
 
 

Päätös    Taloussihteeri esitteli tilinpäätöksen.  
 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi puheenvuorossaan, että alijäämäi-
sen tuloksen myötä tulee miettiä toimintojen muuttamista kulujen hillitse-
miseksi ja tarpeita toiminnan turvaamiseksi. Korona muuttaa asioita paljon 
ja osa muutoksista tullee jäämään uusiksi toimintatavoiksi.  
 
Kunnanjohtaja käytti puheenvuoron vuoden 2019 toiminnasta ja peilasi sitä 
kuntastrategian hyvinvoinnin, elinvoiman ja uuden kuntatyön kautta. Hän 
totesi, että toimenpiteitä vietiin eteenpäin ja tavoitteita saavutettiin. Panos-
tamalla kestävään ja vetovoimaiseen Muonioon pystytään tulevina haasta-
vina aikoina myös tasapainottamaan taloutta.  

 
Ryhmien puheenvuoroissa tuli esille mm. ajatus työryhmän perustamisesta 

kunnan talouden tasapainottamisen suunnitteluun, huoli alijäämän kattami-

sesta, ennaltaehkäisevän työn merkitys esim. lasten ja nuorten palveluissa 

ja kunnan rooli yritystoiminnan mahdollistajana. 

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.  
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24 § – asia 6 
Henkilöstöraportti vuodelta 2019 
 

 Kunnanhallitus 8.6.2020, 133 § 
 

Hallinto-osastolla on koottu henkilöstöraportti vuodelta 2019. Se sisältää 
tietoa mm. henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta.  
 
Vuoden 2018 henkilöstöraportin käsittelyn yhteydessä todettiin, että vuo-
den 2019 osalta raportti laaditaan siten, että se on käsittelyssä tilinpäätök-
sen yhteydessä. Henkilöstöraporttia on tavoitteena uudistaa ja kehittää 
vuotta 2020 koskevan raportoinnin yhteydessä. 
 
Henkilöstöraportti vuodelta 2019 toimitetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2019 henkilöstöraportin tiedoksi sekä 
saattaa sen tiedoksi valtuustolle. 

 
Päätös Hallinto- ja henkilöstösuunnittelija Matti Pinola esitteli raportin kokouksen 

alussa. Hän ei ollut läsnä päätöksenteon aikana. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

— — 
 

 Yhteistoimintaelin 16.6.2020, 19 §  
 

Yhteistoimintaelin merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi. 
 
— — 
 

 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 24 § 
 

Päätös Kunnanjohtaja esitteli keskeisiä huomiota raportista; henkilöstömenot ovat 
kasvaneet pääasiassa sosiaaliosastolla ja siellä on lisää henkilöstön tar-
vetta edelleen palveluasumisyksikön valmistuttua. Palvelujen tuottamista ja 
henkilöstön sijoittumista tulee tarkoin harkita, jotta kustannuksiin voidaan 
vaikuttaa. 

 
 Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.  
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25 § – asia 7 
Talousarvion sitovuustason tarkentaminen investointien osalta 
 

 Kunnanhallitus 8.6.2020, 130 § 
 

Valtuusto päätti 16.12.2019 § 84 vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 
2021–2022 taloussuunnitelmasta. Tässä yhteydessä hyväksyttiin inves-
tointien sitovuustason muutos hankekohtaisesta hankeryhmäkohtaiseksi.  
Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankeku-
vaus ja hankkeen tavoitteet.  
 
Sitovuustasoa on kuitenkin syytä tarkentaa siten, että yli 1 milj. euron in-
vestointi on hankekohtaisesti sitova. 
 
Hallintosäännön 39 ja 40 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa 
toimielimelle tehtävä- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja 
tuloarviot. 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä 
valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne talousarviovuoden aikana.  
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion 2020 ja taloussuunni-
telman 2021–2022 investointien sitovuustasoa tarkennetaan siten, että yli 
1 milj. euron investointi on hankekohtaisesti sitova.  

  
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 
 

 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 25 § 
 

Päätös    Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.  
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26 § – asia 8 
Vesihuoltolaitoksen taksan täydentäminen 
 

 Kunnanhallitus 8.6.2020, 131 § 
 

Tekninen lautakunta on 25.2.2020 § 16 ja 19.5.2020 § 35 käsitellyt vesi-
osuuskunta Aarian liittymälupa- ja hinnoittelupyyntöä vesihuoltolaitokselta. 
Liittymismaksulla katetaan Muonio–Särkijärvi välisen viemäriverkoston/yh-
dysvesiputken rakentamisesta aiheutuneita kustannuksia.  
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

 vesiosuuskunnan liittymismaksuun 60 %:n alennusta kunnan vesi-
huoltotaksassa määrättyyn sillä perusteella, että vesiosuuskunta ra-
kentaa vesi- ja viemäriverkoston omakustanteisesti alueellaan,  

 Kirkonkylän vesihuoltolaitoksen taksaan 1.3 Liittymismaksu –kohdan 
määräytymisperustetta tarkennettavaksi lisäämällä taksaan kohtaan 
”k= kiinteistönmukainen kerroin” uudet kiinteistötyypit  

 matkailua palveleva rakennus 7 ja  

 lomarakennus 10.  

 muilta osin noudatetaan kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa ja Särki-
järven perusmaksuhintoja.  

 
Hallintosäännön 47 §:n mukaan valtuusto päättää taksoista ja maksujen 
yleisistä perusteista. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vesihuoltolaitoksen taksaa täyden-
netään lisäyksellä osuuskuntien liittymisestä, ehdoista ja maksuista (liite 
nro 19). 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
 

 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 26 § 
 

Päätös  Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen (liite nro 6).  
 

 
  



Muonion kunta   Esityslista/  3/2020 47 

Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja 

 

    22.6.2020 

 
 
 
27 § – asia 9 
Kihlangin koulun myyminen 
Dnro 61/3.4.2017, 18/8.2.2017, 103/23.5.2019 
 

 Kunnanhallitus 27.4.2020, 82 § 
 

Kunta omistaa Kihlangissa kaksi maa-aluetta, joilla sijaitsee entisen kylä-
koulu ja muita rakennuksia. Koulu on rakennettu 1950-luvulla ja sitä on 
laajennettu ja peruskorjattu 1969 ja 1992. Rakennuksissa on koulutilojen 
lisäksi mm. kaksi vuokrahuoneistoa 3 h+k ja 2 h+k. Maa-alueiden pinta-alat 
ovat yhteensä n. 17 800 m2. 
 
Tekninen lautakunta on käsitellyt Kihlangin koulurakennusta useammassa 
kokouksessa ja todennut mm. 22.5.2019 § 52, että koulurakennus on pe-
ruskorjauksen tarpeessa, joten korjausta varten on varattava määrärahaa 
tai rakennuksesta voitaisiin luopua.  
 
Varsinainen koulurakennus on kylälaisten käytössä ilman korvausta ja 
kunta on saanut vuonna 2019 koululla sijaitsevista huoneistoista yhteensä 
6 264 euroa vuokratuloa. Rakennuksen menot olivat viime vuonna 12 220 
euroa, joten toimintakate oli –5 955 ja vuonna 2018 se oli –10 838 euroa. 
Kunnanhallitus päätti korottaa vuokra-asuntojen minimivuokratasoa 
21.10.2019 § 263 ja korotettu vuokra tulee voimaan viimeistään 1.6.2020 
alkaen. Rakennus on heikossa kunnossa ja vuosittaiset korjauskustannuk-
set tulevat kasvamaan.  
 
Etelä-Muonion kylätoimikunnalta on 1.10.2019 tiedusteltu, onko sillä kiin-
nostusta ostaa koulurakennus ja n. 10 000 m2:n määräala koulurakennuk-
sen ympäriltä. Saadun vastauksen mukaan kylätoimikunnalla ei ole mah-
dollisuutta ostaa ja ylläpitää ko. kiinteistöä.  
 
Tapojärven, Kaalamanimen ja Kihlangin asukkaat ovat vedonneet 
(14.3.2018 ja 18.10.2019) hallituksen jäseniin ja luottamushenkilöihin, jotta 
koulua ei myytäisi ja kyläläiset voisivat jatkaa sen käyttöä entisellään. En-
simmäisen vetoomuksen liitteenä 101 allekirjoitusta myymistä vastaan.  
Kyläläiset esittävät rakennuksen kuntotarkastuksen teettämistä ja mm. ka-
ton korjaamista. Vetoomuksessa todetaan, että alueella ei ole saatavilla 
kunnan palveluista muita kuin kansalaisopisto, kirjastoauto ja kotipalvelu. 
Matkaa kuntakeskukseen on 42–65 km ja lähimpään kauppaan Kolarissa 
30 km.  
 
Kuntaan on vuonna 2017 saapunut (Dnro 61/3.4.2017) yksittäinen ostotar-
jous koulukiinteistöstä ja siinä todettiin, että ostaja voisi jatkaa vuokrasopi-
muksia silloisten vuokralaisten kanssa mahdollisen myynnin jälkeen.  
 
Loppusyksyllä 2019 kunnanjohtaja, sivistystoimen osastopäällikkö ja luot-
tamushenkilöitä kävi Kihlangin koululla keskustelemassa kyläläisten 
kanssa talon käytöstä ja tulevaisuuden näkymistä; kyläläiset ovat toimitta-
neet myös listausta em. toiminnoista sekä kehittämisvisioista.  
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Tammikuussa 2020 elinkeinolautakunta kävi vuoropuhelua Etelä-Muonion 
kylien jäsenten kanssa koulukiinteistöstä; ylläpitokulujen kattamisesta,  
peruskorjaustarpeista, erilaisista käyttötarpeista sekä mahdollisesta ky-
läyhdistyspohjaisesta toimintamuodosta. Etelä-Muonion kylätoimikunta on 
ilmaissut tahtotilaksi vuoropuhelujen jälkeen edelleen sen, että kunta jat-
kaisi koulun ylläpitoa ja tarjoaisi tiloja kyläläisten käyttöön.  
 
Kihlangin koulukiinteistö ei ole ollut mukana syksyllä 2019 tehdyssä kiin-
teistöselvityksessä. 
 
Mahdollista myyntipäätöstä tehtäessä kunnan on huomioitava tasa-arvoi-
nen menettelytapa ko. kiinteistöjen kohtelun osalta sekä kunnan taloudelli-
nen tilanne. 
 
Hallintosäännön mukaan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää  
valtuusto.  

  
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

 Kihlangin koulukiinteistö asetetaan julkisesti myyntiin (kaksi maa- 
aluetta ja rakennukset) ja  

 se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan, mää-
rittelemään kaupan ehdot ja tekemään kaupan.  

 
Muutettu  kunnanjohtaja 
ehdotus Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. Asiaan liittyy vielä sellaisia 

seikkoja, jotka tulee selvittää ennen mahdollista myymistä.  
 

Päätös Hallitus keskusteli kiinteistöstä ja hyväksyi kunnanjohtajan muutetun  
ehdotuksen. 

— — 
 

 Kunnanhallitus 18.5.2020, 128 § 
 

Etelä-Muonion kylätoimikunnalta pyydettiin tarkennusta ja lisäselvityksiä 
sen tahtotilasta koulukiinteistön suhteen: mahdollinen ostaminen tai osal-
listuminen kiinteistöjen ylläpito- ja kehittämistoimintaan. Kylätoimikunta on 
vastannut 13.5.2020, että sillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet tulla mu-
kaan em. tyyppiseen toimintaan.  
 
Kylätoimikunta vetoaa, että kunta pitäisi koulun omistuksessaan ja ottaa 
siitä vastuun. Kylätoimikunta esittää, että he voisivat kunnan kanssa yh-
teistyössä toimimalla ja sovittaessa osallistua pienimuotoisesti kiinteistö-
huoltoon sekä pieneen remontointiin. Kylätoimikunta esittää, että mikäli 
koulu menee myyntiin, se tulee perustella; taloudelliset syyt eivät voi olla 
perusteena, kun ottaa huomioon kunnan omistamat tyhjät kiinteistöt sekä 
alijäämän pienentymisen etenkin vuokrakorotusten jälkeen. Kylätoimikun-
nan mukaan rakennus on suhteellinen hyväkuntoinen, vaikka sen kunnos-
sapitoon ei ole satsattu.  
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Koulukiinteistöistä saadut vuokratulot ja kustannukset (vuokrat nousivat 
1.6.2020 alkaen) 
 

 vuosi 2018 2019 2020 2021 2022 

tulot      6 264   6 264    7 875       9 000     9 000  

menot -  17 100  -  12 220  - 12 200  -  12 200  -  12 200  

euroa yht. -  10 836  -  5 956  -  4 325  -  3 200  -  3 200  

 
Kihlangin koulukiinteistön yhteydessä sijaitsee Lapecon ekopiste, jonka 
sijainti tulisi ratkaista, mikäli koulukiinteistö myydään kokonaisuudessaan. 
Teknisen johtajan mukaan ratkaisuna voi olla ekopisteen siirtäminen toi-
selle kunnan omistamalle maa-alueelle, sen rajaaminen myytävän maa-
alueen ulkopuolelle tai rasitteeksi merkitseminen kaupan yhteydessä.  
 
Kunnalla on haasteita talouden tasapainottamisen kanssa ja sopeuttamis-
tarvetta on. Kiinteistöohjelma on laadittu ja se etenee kiinteistötyöryhmän 
kautta hallituksen sekä edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tuloksena on 
yksityiskohtaisempi suunnitelma kunnan kiinteistökannan tilanteesta sekä 
tulevista toimenpiteistä. Jatkossa on punnittava tarkoin, mitä kiinteistöjä 
kunnan on strategisesti tai toiminnallisesti järkevä omistaa ja mistä tulee 
luopua. Samalla tehdään suunnitelma ylläpidettävien kiinteistöjen inves-
toinneista.  
 
Teknisen lautakunnan arvioiden mukaan Kihlangin koulukiinteistö vaatisi 
mittavia investointeja, mutta niihin ei ole mahdollista panostaa kokonaisti-
lanne ja taloudelliset reunaehdot huomioiden. Elinvoiman edistämisen kan-
nalta kiinteistön myynnillä voi olla positiivisia aluetaloudellisia ja toiminnalli-
sia vaikutuksia niin Kihlangissa kuin koko kunnassa. Ratkaisuissa huomioi-
tava myös tasa-arvoinen menettelytapa vastaavien kiinteistöjen kohdalla 
(mm. Särkijärven, Ylimuonion, Kätkäsuvannon, Kangosjärven ja Muotka-
vaaran koulukiinteistöt).  
 
Kihlangin koulukiinteistön rakennuksille suoritettiin 2.6.2020 kuntoarvio, 
jonka tulokset toimitettiin kunnanhallitukselle 5.6.2020 ennen kokousta.   

  
Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

 Kihlangin koulukiinteistö asetetaan julkisesti myyntiin (kaksi maa- 
aluetta ja rakennukset) ja  

 se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan, mää-
rittelemään kaupan ehdot ja tekemään kaupan.  
 

Päätös Hallitus keskusteli kuntoarvion johtopäätöksistä ja hyväksyi esittelijän  
ehdotuksen. 

— — 
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 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 27 § 
 

Päätös  Markku Rauhala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alussa.  
 

Valtuusto keskusteli laajasti koulukiinteistön kunnosta, tehdystä kuntoarvi-
osta, kyläläisten tarpeista, historiasta, valmistelussa olevasta kiinteistöoh-
jelmasta ja kiinteistöjen ylläpitämisen edellyttämistä investoinneista ja kun-
nan taloudellisesta tilanteesta.  

 
 Tekninen johtaja totesi, että tänä vuonna kiinteistöiltä edellytetään uuden 

jätevesiasetuksen mukaisia järjestelmiä, joten kiireisimmät investoinnit ovat 
katon korjauksen (n. 30 000 euroa) lisäksi jätevesijärjestelmän uusiminen 
(n. 10 000 euroa). 

 
 Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, että koulua ei myydä ja Pentti Re-

poniemi sekä Manu Friman kannattivat esitystä.  
 
 Keskustelu jatkui ja Matti Myllykangas esitti asian pöydällepanoa ja pu-

heenjohtaja totesi, että on äänestettävä, jatketaanko asian käsittelyä vai 

siirretäänkö se seuraavaan kokoukseen. Hän esitti nimenhuutoäänestystä 

siten, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja asian 

siirtämistä kannattavat äänestävät EI. Valtuusto hyväksyi äänestysesityk-

sen ja –tavan. 

Äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä ja 4 EI -ääntä (liite nro 7). Puheen-

johtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.  

Keskustelu jatkui edelleen laajana ja sen päätyttyä puheenjohtaja totesi, 

että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja päätöksestä 

on äänestettävä. Hän esitti nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanhalli-

tuksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Silénin esitystä kannattavat 

äänestävät EI. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen ja –tavan. 

Äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä ja 5 EI -ääntä (liite nro 8).  

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.  
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28 § – asia 10 
Lainan myöntäminen Ylimuonion kylätoimikunnan hankkeeseen 
Dnro 52/8.5.2020 
 

 Kunnanhallitus 11.5.2020, 101 § 
 

Ylimuonion Kylätoimikunta ry käynnistää toimintaa uudelleen ja hakee Lea-
der Tunturi-Lappi ry:n teemahankkeesta Kylät koreaksi –maisemointihan-
ketta. Sen kustannusarvio on 5 000 euroa sisältäen tositteellisia kustan-
nuksia 3 250 ja talkootyötä 1 750 euroa. Yhdistyksellä ei ole kassassa ra-
haa hankkeen toteuttamiseen ja koska hankerahoittaja tilittää hankerahan 
(3 250 euroa) jälkikäteen, kylätoimikunta pyytää kunnalta lainaa 3 250 eu-
roa hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan kunnalle Leaderin loppu-
maksun jälkeen.  
 
Hankkeen tavoitteena on Ylimuonion vuoman perinnemaisemointi ja van-
han maalaismaisema vuoman niittypelloille. Hankkeen toimenpiteiden 
avulla mm. hidastetaan Utkujärven rannan rehevöitymistä ja mahdolliste-
taan "pörriäisen etsiminen". Kyläläiset osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin 
ja talkootöihin, joten sekä hankkeen aikana että sen tulosten myötä yhtei-
söllisyys ja hyvinvointi lisääntyvät. Kyläläiset ovat olleet innolla mukana 
hankkeen valmistelussa ja sen innoittamana pöytälaatikossa ollut Ylimuo-
nion Kylätoimikunta ry on herätetty henkiin. Yhdistyksen aktiiveissa on mu-
kana eri-ikäisiä kyläläisiä, vauvasta vaariin.  
 
Ylimuonion kylästä löytyy laiduneläimiä, lampaita ja hevosia, jotka ovat 
myös osa kylän perinnemaisemaa. Tavoitteena on houkutella pienen mai-
semointityön avustamana vierailijoita ja kyläläisiä entistä enemmän tutustu-
maan kylään sekä sen asukkaisiin, lampaisiin ja hevosiin. Hankkeen tulok-
sista pääsee nauttimaan kuka tahansa, niin paikalliset kuin vapaa-ajan 
asukkaat ja matkailijat, koska se on avoin alue. Erityisesti alueen toivotaan 
kiinnostavan lapsiperheitä esim. katsomaan ja ruokkimaan lampaita. Lam-
mas on erittäin tehokas ja monipuolinen maiseman hoitaja sekä luonnon 
monipuolisuuden luoja.  
 
Pienimuotoisesti tätä on tehty jo kaksi vuotta ja nyt tarkoitus on ehostaa 
puitteita ja maisemointia. Tapanin talon kohdalla (kartta liitteenä) pusikot 
on syötetty lampaille ja joki näkyy jo. Hankkeen toiminta-alueen maisemaa 
on tarkoitus ylläpitää vähintään 5 vuotta ja maanomistajilta luvat on kysytty. 
Tavoitteena on jatkaa ja jopa laajentaa vastaavaa toimintaa ja tekemistä, 
jos kaikki menee hyvin. 
 
Hankkeen toimenpiteinä kesäkuun aikana aloitetaan raivaustyöt vuomalla 
n. 30 hehtaarin alueelta (liitteenä kartta) ja tulevan kesän aikana alueelle 
pystytetään lammasaidat (tolpat + verkot) sekä lampaille katos. 
 
Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto päättää mm. lainan antamista 
koskevista periaatteista ja valtuuston 31.1.2013 § 14 mukaan lainan anta-
mista koskee varauksellinen suhtautuminen ja antolainat ratkaistaan ta-
pauskohtaisesti.  
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Valtuusto on myöntänyt yksittäisiä lainoja eri hankkeisiin, mutta kunta ei 
ole luotonantaja. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Ylimuonion Kylätoimi-
kunta ry:lle 3 250 euroa antolainaa, mikäli Leader Tunturi-Lappi myöntää 
hankerahoituksen maisemointiin. Lainaehdoista päättää kunnanhallitus.  

 
Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin 
kustannuksiin tai perii tukia takaisin, Ylimuonion Kylätoimikunta ry:n hallitus 
on vastuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan kokonaisuudes-
saan takaisin kunnalle.  

 
Kunnanhallitus päättää lainaehdoista. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä muutoksella, että antolaina-

summa on 3 300 euroa kylätoimikunnan päivitetyn esityksen mukaan. 
 
— — 

 

 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 28 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 
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29 § – asia 11 
Vuoden 2020 kaavoituskatsauksen hyväksyminen 
 

 Kunnanhallitus 8.6.2020, 129 § 
   

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran 
vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä 
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merki-
tykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-
asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut sellaiset 
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtö-
kohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 
 
Kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla ja kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus. 
 
Kaavoituskatsaus on laadittu hallinto- ja teknisellä osastolla vuodelle 2020. 

  
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen 
(liite nro 18). 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

 

 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 29 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen (liite nro 9).  
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30 § – asia 12 
Etelä-Muonion kylätoimikunnan vahvistaminen 
Dnro 196/5.12.2019 
 

 Kunnanhallitus 8.6.2020, 132 § 
 

Etelä-Muonion kylätoimikunta on järjestäytynyt 12.11.2019 pidetyssä kylä-
kokouksessa.  

 
Valtuuston hyväksymän kylätoimikuntien ohjeellisen toimintasäännön mu-
kaan toimikuntaan valitaan jäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Jäsenistä valitaan yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohta-
jaksi. Kylätoimikunnan tulee olla poliittisesti ja elinkeinollisesti kylää edus-
tava. Kylätoimikunnan kokoonpanon vahvistaa valtuusto.  

 
Kylätoimikunnan tehtävänä on tuoda esiin edustamansa väestön näkemyk-
siä ja valvoa sen etuja tarpeelliseksi katsomissaan asioissa sekä tehdä 
päättäville toimielimille aloitteita ja esityksiä kylän kaikenpuoliseksi kehittä-
miseksi. Erityisesti kylätoimikunnan tulee kiinnittää huomiota kylä elin-
keino-olojen kehittämiseen.  

 
Valtuusto päättää vuosittain määrärahan myöntämisestä toimikuntien käy-
tettäväksi.  

  
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa Etelä-Muonion kylä-
toimikunnan kokoonpanon  
Tapojärvi: Jukka Alatalo (puheenjohtaja) ja Johanna Ristimella 
Kihlanki: Ilkka Kurki (varapuheenjohtaja) ja Raija Lehtimäki 
Kaalamanniemi: Aimo Tapojärvi ja Hanne Tapojärvi–Lompolo.  

 
Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
— — 

 

 Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 30 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 
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31 § – asia 13 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 
  Puheenjohtaja ilmoitti, että kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 § – asia 14 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Kokouksen alussa Muonion Matkailu ry:n projektipäällikkö Nina Vesterinen 
esitteli Muonion Matkailuohjelmaa vuosille 2020–2025 ja toiminnanjohtaja 
Ella-Noora Polvi Leader Tunturi-Lappi ry:n toimintaa ja tulevaa ohjelma-
kautta. 

 
Valtuusto keskusteli kiinteistöohjelmassa olevasta Kielasta ja siihen on ti-
lattu kuntoarvio tehtäväksi heinäkuun aikana. 
 
Kunnanjohtajalta tiedusteltiin Vesiosuuskunta Aarian lainatakauksen tilan-
netta ja hän vastasi, että kunnanhallituksen päätökseen takauksen eh-
doista odotetaan vesiosuuskunnan lisäselvityksiä. 

 
Manu Friman esitti, että valtuutetut liittyisivät Leader Tunturi-Lappi ry:n jä-
seniksi. Leader-toiminnan jatkumisen varmistamiseksi yhdistyksessä tulee 
olla tarpeeksi jäseniä.   

   
   
 
 
 
 
 
33 § – asia 15 
Kokouksen päättäminen 
  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
  Valitusosoitus on liitteenä nro 10. 
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    Kokouspäivämäärä Pykälä Liite 
 

    22.6.2020  33 10 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

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

pykälät 19–20 ja 31–33 
 
 

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 21–30 
 
 
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, vali-
tuskirjelmässä 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 todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hal-
lintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomai-
selle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoit-
teeseen 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  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 


