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1 Talousarvion yleisperusteet 
 

1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja –suunnitelmasta 
 
Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Kuntalain muutoksia tuli voimaan tou-
kokuun lopussa 2021 (419/2021). Kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja -suunnitel-
maa koskevat säännökset on koottu kuntalain 14 ja 110 pykäliin. Kunnan taloussään-
nösten merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 1995 kuntalakiin ovat alijäämän 
kattamissäännösten tiukentaminen ja ulottaminen kuntayhtymiin sekä konserninäkökul-
man vahvistaminen kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa. Vuoden 2021 
lakimuutoksissa on lisätty tarkentava säännös kertyneen yli- ja alijäämän kattamisvel-
voitteeseen. 

 
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun-
nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talou-
den vastuut ja velvoitteet. Talousarvion yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousar-
viovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Muonion kunnan taloussuunnittelu-
kausi on kolme vuotta, josta ensimmäinen vuosi on sitova talousarvio. Talousarviossa ja 
-suunnitelmassa valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudel-
liset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio tulee laa-
tia siten, että siihen sisällytetään toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 
tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan.   

 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvolli-
suutta koskevaa sääntelyä on tarkennettu niin, että alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä 
määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt ali-
jäämä (110.3 §). Myös arviointimenettelyn perusteella päätettyjen toimenpide-ehdotus-
ten velvoittavuutta on tarkennettu (118 §). Lisäksi kunnan tulee antaa selvitys toimenpi-
teiden toteutumisesta valtiovarainministeriölle.  

 
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion lautakunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitel-
mista eli tarkistavat talousarvioehdotuksiin sisältyvät alustavat käyttösuunnitelmat. 

 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtä-
vistä muutoksista päättää valtuusto talousarviovuoden aikana.  
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1.2 Yleiset talouden kehitysnäkymät 
 

Valtiovarainministeriön syksyllä 2021 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan 
bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid19-
epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jat-
kuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen 
seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. 
BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.  
 
Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, 
vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. 
Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää 
ennusteen epävarmuutta.  
 
Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Ta-
louskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korke-
alla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpymi-
nen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. 
Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden 
toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysme-
noja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvis-
tavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteel-
lista julkisen talouden epätasapainoa. 
 
Kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheutta-
masta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainmi-
nisteriön arvion mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi. 
Talouden kasvupyrähdys ja epidemiaan suoraan liittyvän rahankäytön voimakas vähen-
tyminen pienentävät julkisen talouden alijäämää vuosina 2021-2022, mutta eivät auta 
kääntämään tilannetta suotuisammaksi pidemmällä aikavälillä. Julkisen talouden vel-
kaantumisen taittaminen niin, että julkinen taloudenpito lepäisi vakaalla ja kestävällä pe-
rustalla pitkällä aikavälillä, vaatisi yhteiskunnan voimavarojen laajempaa ja tehokkaam-
paa käyttöä: enemmän työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa 
julkista hallintoa. 
 
Talouden kasvupyrähdys liittyy patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, 
jossa rokottaminen etenee ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia puretaan ja koti-
talouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva. Pyrähdys on osa yhteiskuntaa 
kohdanneeseen iskuun ja sen väistymiseen liittyvää talouden luonnollista kiertoa, jonka 
käynnistymistä aktiivinen talouspolitiikka on tukenut sekä meillä että maailmalla. 
Kasvupyrähdyksen rinnalla niin Suomen kuin maailman taloudessa etenee rakenteelli-
nen murros. Murros liittyy epidemian aikana koeteltuihin uusiin tapoihin kuluttaa ja tehdä 
työtä. Suomessa väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen 
ovat olleet osa murrosta jo vuosikausia. Uutena voimakkaasti etenevänä tekijänä mur-
rosta ajaa globaali uuden teknologian käyttöönotto ja tuotannon rakenteen muutos, jotka 
kumpuavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen torjumiseen liittyvistä kuluttajien 
muuttuvista valinnoista ja yritysten investoinneista. 
 
Muutoksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että muutoksenkin keskellä Suomessa on 
tarjolla riittävästi työikäistä, työkykyistä, työmarkkinoilla käytettävissä olevaa ja osaavaa 
työvoimaa ja että työvoima ohjautuu tehokkaasti sinne, missä se on tuottavimmassa 
käytössä. Tältä osin tilanne ei ole hyvä. Työvoima ja työllisyys kasvavat toki juuri nyt no-
peasti, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys pysyttelee korkeana, työpaikkoja on 
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runsaasti avoinna ja osaavan työvoiman puute on nostettu jälleen esiin tuotannon kas-
vua rajoittavana tekijänä. Talouden työvoima on vajaassa käytössä, ja tilanteen korjaa-
minen on yksi talouspolitiikan akuuteista ydinkysymyksistä. 
 
Ilmastonmuutos, tuotannon rakennemuutos ja uuden teknologian käyttöönotto vaativat 
suuria investointeja globaalisti. Kohentaakseen talouden suorituskykyä ja kääntääkseen 
talouden kasvun näköpiirissä olevaa ripeämpään vauhtiin, Suomen pitäisi pystyä hyö-
dyntämään avautuvaa tilaisuutta ja houkuttelemaan mahdollisimman iso siivu investoin-
neista Suomeen. 
 
Julkisen talouden menojen ja tulojen välinen epätasapaino pienenee tänä ja ensi 
vuonna voimakkaasti, kun nopea talous- ja työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienen-
tävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen 
voimakas väheneminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei 
kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Suhdannekierron ta-
soituttua julkisen talouden rahoitusaseman vahvistuminen hidastuu ja julkinen talous jää 
yli 3 mrd. euroa alijäämäiseksi 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä. 
 
Ennusteen merkittävimmät riskit liittyvät edelleen Covid-19-pandemiaan ja sen hallitse-
miseksi tehtyjen rajoitteiden kehitykseen. Epidemian luonne on muuttunut alkukesän jäl-
keen ja epidemiatilanne voi heiketä nopeasti rokotusten etenemisestä huolimatta. Li-
säksi virusmuunnokset muuttavat taudinkuvaa ja leviämistä. Kehittyvien maiden heikon 
kehityksen riski pandemian hoidon epäonnistuessa on merkittävä isku maailmantalou-
den kasvulle. Epidemian pitkittyminen vaikuttaisi toipumista heikentävästi yksityisen ku-
lutuksen kautta ja merkittävimmin palveluiden kysynnän kautta. Tautitilanteen heikenty-
minen näkyy myös investointiympäristön epävarmuuden lisääntymisenä, mikä voi lykätä 
investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. 
 
Hallitus julkaisi vuoden 2022 talousarvion julkaisemisen yhteydessä myös syksyn kunta-
talous-ohjelman vuosille 2022-2025. Ohjelmaan sisällytettiin ensimmäisen kerran  
sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen vaikutukset. Valtio tuki kuntataloutta vuonna 
2020 koronaepidemiasta aiheutuviin kustannuksiin valtionapujen ja yhteisöveron jako-
osuuden korotuksien kautta yhteensä noin 3 miljardia euroa. Arvioidaan, että tuki ylitti 
epidemiasta aiheutuneet nettokustannukset noin miljardilla eurolla. 
 
Vuonna 2022 peruspalveluiden valtionosuutta nostetaan noin 246 miljoonalla eurolla. 
Vuosien 2023-2025 valtionosuuslaskelmat ovat vielä alustavia ja ne tarkentuvat muun 
muassa sote-laskelmien päivityksien myötä.  
 
Hallitus päätti puoliväliriihessä jatkaa valmistelua TE-palveluiden siirtämiseksi kunnille. 
Siirron taloudelliset vaikutukset tarkentuvat valmistelun edetessä ja ne sisällytetään kun-
tatalousohjelmaan myöhemmin. 
 
Pitkittynyt epidemiatilanne vaikuttaa kuntatalouden kehitykseen myös vuonna 2021.  Ko-
konaisuutena kuntatalouden toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 1,3 prosenttia 
vuonna 2021. Vuonna 2022 kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastu-
van, kun koronaepidemian hoidosta aiheutunut suurin menopaine poistuu.  
 
Kuntien verotulot kasvavat kehitysarvion mukaan noin 5,1 prosenttia kuluvana vuonna, 
kun taas valtionosuudet supistuvat noin miljardilla eurolla viime vuoteen verrattuna. Ko-
ronatuki on pienempi kuin vuonna 2020, ja lisäksi sitä kohdennetaan valtionosuuksien 
sijasta valtionavustuksina. Kuntatalouden vuosikatteen arvioidaankin laskevan hieman 
viime vuodesta ja toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 0,7 miljardia euroa 
negatiiviseksi. 
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Yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen hidastaa vero-
tulojen kasvua. Valtionosuudet kasvavat runsaat 5 prosenttia hallitusohjelman mukais-
ten tehtävälaajennusten, valtionosuuden lisäyksen ja indeksikorotuksen vuoksi. Nettoin-
vestoinnit pysyvät korkealla tasolla, joten vuonna 2022 toiminnan ja investointien raha-
virta heikkenee lähes 2 miljardia euroa negatiiviseksi. Vuodesta 2023 muodostuu hyvin 
poikkeuksellinen kuntataloudessa, sillä sote-uudistuksen myötä kuntien käyttötalousme-
noista poistuu noin puolet. Kunnallisveroprosenttia alennetaan kaikissa kunnissa 12,39 
prosenttiyksiköllä ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään. Valtionosuuk-
sista ja verotulomenetysten korvauksista siirretään hyvinvointialueille 7,2 miljardia eu-
roa.  
 
Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän negatiivisena 
koko kehyskauden. Kuntataloutta rasittavat rakenteelliset ongelmat helpottuvat sote-uu-
distuksen myötä, kun nopeimmin kasvavat menot siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kun-
tien tulojen ja menojen rakenteellinen epäsuhta ei kuitenkaan kokonaan poistu. Arvioi-
daan, että vuosien 2023-2025 suurin sopeutuspaine olisi 20-001-40 000 asukkaan kun-
takokoryhmässä. Yhteenvetona voidaan todeta, että sote uudistus pienentää kuntien 
menopaineita, mutta ei poista tulojen ja menojen epätasapainoa. Hyvinvointialueiden 
sote-rahoituksen tarpeeksi on laskettu vuosille 2023-2030 yli 6 mrd euroa. Veroprosen-
tin nousupaine tulee siirtymään kunnilta hyvinvointialueille. Valtiolla ei tunnetusti ole ra-
hareservejä, joten on jo esitetty skenaarioita, tullaanko jatkossa käymään kuitenkin kun-
tien kukkarolla hyvinvointialueiden kasvavien kustannusten kattamiseksi. 

 

 

1.3 Kunnan talous  
 

Valtuusto hyväksyi 18.6.2018 uuden kuntastrategian vuosille 2017-2025. Se toimii myös 
nyt tehtävän talousarvion ja taloussuunnitelman perustana ja ohjeena. Kuntastrategia 
päivitys uudelle valtuustokaudelle tehdään vuoden 2022 alussa Valtuusto hyväksyi 
24.5.2021 kunnan uuden organisaatiorakenteen, joka astui voimaan 1.8.2021, sekä vah-
visti 21.6.2021 uuden organisaation mukaisen hallintosäännön. 
 
Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen 1,5 milj. euroa. Koronasta kunnille aiheutuvista 
lisäkustannuksista johtuen valtio lisäsi kuntien peruspalveluiden valtionosuutta useilla 
tukipaketeilla. Muonio sai valtionosuuden lisäyksenä maksettavaa koronatukea yh-
teensä noin 630 000 euroa. Myös verotuloihin sisällytettiin korona kompensaatiota, kun-
nan verotulot ylittyivät 680 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Muoni-
ossa koronakustannukset jäivät hyvin maltillisiksi ja niinpä lisääntynyt tulorahoitus auttoi 
kattamaan loput taseessa olleet alijäämät. Kunnan taseessa on vuoden 2020 tilinpää-
töksessä ylijäämää 569 894 euroa. 
 
Vuoden 2020 hyvä tulos ei kuitenkaan kertaluonteisuutensa vuoksi lisää kunnan ensi ja 
suunnitelma vuosien käytettävissä olevaa pääomaa. Nyt voimassa oleva taloussuunni-
telma vuosille 2021-2023 on alijäämäinen 0,7 milj.euroa, mikä ei ole kuntalain mukai-
nen. Talous pitää pystyä suunnitelmavuosien aikana tasapainottamaan. Merkittävimmät 
tunnusluvut kehittyivät hyvän tilinpäätöksen ansiosta suotuisasti. Velat ja vastuut ovat 
keskimääräistä suuremmat, koska tunnusluku sisältää myös hyvinvointikeskuksen rahoi-
tusmuotona käytetyn leasing-rahoituksen. Kuntalain 118 §:n muuttunutta säännöstä so-
velletaan ensimmäisen kerran ensi vuonna vuosien 2020 ja 2021 tietojen perusteella. 
Muoniossa vuoden 2020 tietojen perusteella kyseisen pykälän mukaiset vaikeassa ta-
loudellisessa tilanteessa olevan arviointimenettelyn raja-arvot eivät ylity. 
 



Muonion kunta   Talousarvio 2022  7 (86) 
Taloussuunnitelma 2023–2024 

 
 
 
 

Vuoden 2021 talousarvio laadittiin siten, että tilikauden tulos olisi noin 150 000 euroa 
alijäämäinen. Vuoden aikana valtuuston hyväksymien määrärahamuutosten jälkeen tili-
kauden tulosennuste on noin 243 000 euroa miinuksella. Lokakuun lopussa 2021 toimin-
takate on toteutunut 79,7 %, kun se tasaisen toteutuman mukaan voisi olla noin 83 %. 
Toimintakate on kuitenkin 450 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan 
aikaan. Verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (88,3 %), erityisesti yhteisöve-
rotuotto (109,9%). Yhteisöverotuottoa lisää koronan takia vuoden 2021 loppuun koro-
tettu kuntien jako-osuusprosentti. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukai-
sesti. Tilikauden tulos on lokakuun lopussa noin miljoona euroa plussalla, kun se siis ta-
lousarvioennusteessa on noin 243 000 euroa miinuksella. Lokakuun lopun tulosta pa-
rantaa paitsi hieman ennakoitua parempi käyttötalouden toteuma, myös talousarvioen-
nustetta merkittävän paljon suuremmat verotulokertymät. Vuoden viimeisen kvartaalin 
käyttötalouden menot ovat yleensä keskimääräistä toteumaa suuremmat. Talousarvio-
vuoden tulos tulee kuitenkin olemaan talousarvioennustetta parempi edellä mainituista 
syistä johtuen. 
 
Vuoden 2022 talousarvion toimintakateraamia ohjaavat verotulojen osalta käytettävissä 
olevat ennusteet ensi vuoden verotulo kehityksestä (kunnan oma verotuloennusteke-
hikko) sekä kuluvan vuoden toteutuma ja valtionosuuksien osalta kuntaliiton julkaisemat 
ennakkolaskelmat kunnan valtionosuuksista. 
 
Hallintokunnat eivät pääsääntöisesti päässeet ensimmäisellä käsittelykerralla heille ase-
tettuihin talousarvioraameihin. Yleishallinto tasapainotti talousarvioesitystä ja palautti 
sen uusinta käsittelyyn lautakunnille. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, 
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämä edellyttää, että talous-
suunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (alijäämän kattamisvelvoite  
110.3 §). Talousarvio sisältää ensi vuoden aikana maksettavan KVTES sopimukseen 
perustuvan henkilökohtaisen lisän takautuvan maksamisen (noin 250 000 euroa henki-
lösivukuluineen). 
 
Vuoden 2021 kunnan suurin investointikohde oli uuden 25 paikkaisen ikäihmisten palve-
luasumisyksikön rakentaminen. Hankkeen kustannusarvio oli noin 3,2 milj. euroa. Hanke 
valmistui 1.9.2021. Talousarviovuoden 2022 investointibudjetti on noin 1 milj.euroa. 
Suurin yksittäinen hanke on Ratsutien vedenottamon rakentaminen, noin 0,4 milj.euroa. 
Suunnitelmavuosille on esitetty yläkoulun urheilukentän peruskorjausta sekä valtuuston 
hyväksymän toimitilaohjelman mukaisia kiinteistöjen perusparannushankkeita. 
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Lainat Lainakannan kehitys (1000 €) 

Vuosi Lainakanta Lainat  Konsernilainat Asukasmäärä 

    €/as €/as   

2012 6 822 2 851 3 997 2 393 

2013 8 131 3 412 4 150 2 394 

2014 8 848 3 730 4 738 2 372 

2015 8 974  3 806 4 753 2 358 

2016 9 253 3 971 4 850 2 336 

2017 7 754 3 310 4 103 2 342 

2018 7 211 3 132 3 866 2 302 

2019 7 905 3 425 4 205 2 308 

2020 6 385 2 780 3 728 2 297 

arvio 2021 6 265 2 725 3 600 2 315 

arvio 2022     

 
 Lainat ja vuokravastuut (1000 €)  

Vuosi Lainakanta Lainat  

    €/as 

2020 11 216 4 883 

arvio 2021 10 796 4 700 

 
Verotulot 

Verotulojen kehittyminen (osuus maksuunpanosta, 1000 €) 

Vuosi Kunnallisvero 
Muutos ed. 
vuodesta Yhteisövero 

Muutos ed.  
vuodesta Kiinteistövero 

Muutos ed.  
vuodesta 

2012 6 362 0,90 % 514 -13,90 % 704 3,07 % 

 2013 6 746 6,0 % 500 - 2,7 % 767 8,95 % 

2014 6 809 0,9 % 541 8,2 % 859 12,0 % 

 2015 6 967 2,3 % 589 8,9 % 912 6,2 % 

2016 6 923 -0,6% 575          - 10,1 % 922 2,2 % 

2017 6 962 0,6 % 728 26,0 % 966 4,8 % 

2018 7 080 1,7 % 705 - 3,0 % 945 -2,0 % 

2019 7 051 -0,4 % 803 14 % 963 1,9 % 

2020 7 985 12,8 % 1 055            29,3 % 894 -6,9 % 

2021 7 798 -2,3 % 1 456 38,0 % 987 7,9 % 

2022 8 077 3,6 % 1 084 -25,5 % 965  

2023 3 977 -50,8 % 798 -26,4 % 965  

2024 4 058 2,0 % 787 -1,4 % 965  

 
Valtuusto vahvisti 1.11.2021 (§75-76) tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022. 
Tuloveroprosentti säilyy samana 21,5 %. 1.1.2023 voimaan tulevasta sote uudistuksesta 
johtuen nyt vahvistettu tuloveroprosentti on voimassa kaksi vuotta. Kiinteistöveropro-
sentteihin tehtiin tarkistuksia ja ne ovat vuoden 2022 alusta lukien seuraavat: yleinen 
1,15 % (1,05 %), vakituiset asuinrakennukset 0,45 % (0,45 %), muut kuin vakituiset 
asuinrakennukset 1,20 % (1,05 %), asuntotarkoitukseen kaavoitettu rakentamaton ra-
kennuspaikka 6,00 % (6,00 %) ja voimalaitokset 3,10 % (3,10 %). 
 
Kunnallisveroprosentti on ollut vuoteen 2006 asti 19 %, vuoden 2007 alusta 20 %, vuo-
den 2008 alusta 20,5 %, vuoden 2013 alusta 20,75 %, vuoden 2015 alusta 21 % ja vuo-
den 2017 alusta 21,5 %. 
 
Vuosien 2022 – 2024 veroennusteet perustuvat Kuntaliiton julkaisemaan kuntakohtai-
seen ennustekehikkoon. 
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Valtionosuudet  
 

Valtionosuuksien kehittyminen (1000 €) 

Vuosi Lakisääteinen Harkinnanvarainen 

  valtionosuus valtionosuus 

2010 6 889   

2011 7 062   

2012 7 700   

2013 8 008   

2014 8 419 304 

2015 8 490   

2016 8 801  

2017 9 055  

2018 9 287  

2019 9 143  

2020 10 263  

2021 9 822  

2022 10 264  

 
Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalveluiden  
valtionosuudesta (laki 1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) 
mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Peruspalveluiden valtionosuus sisältää sosiaali- 
ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetukseen, kirjastojen, yleisen 
kulttuuritoimen ja asukasperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen rahoituksen. 
Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja verotuloihin perustuva valtion-
osuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalveluiden valtionosuutta. Lisäksi kunnan  
peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja  
valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten 
kompensaatio. Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta tuli voimaan vuonna 
2010. Edellisen kerran peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntöä muutettiin valtion-
osuuden määräytymisperusteiden osalta vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuritoimen valti-
onosuuksiin sisältyy lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu, perus-
opetuksen muu rahoitus sekä rahoitus muuhun opetus- ja kulttuuritoimeen. Valtion-
osuusrahoitus on yleiskatteellista. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulo-
menetysten korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa kor-
vaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

 
Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2020 kasvoi alun perin vuoteen 2019 verrattuna 
kilpailukykysopimukseen sisältyneen lomarahojen leikkauksen päättymisen ja siihen si-
sältyneen valtionosuuden vähennyksen päätyttyä vuonna 2019. Koronan johdosta val-
tion kuntien valtionosuuksiin vuonna 2020 tekemät tarkistukset lisäsivät Muonion perus-
palvelujen valtionosuuksia 633 788 euroa.  

 
Vuoden 2022 valtionosuudet kasvavat noin 4,5 %. Valtionosuuksia korottavat muun mu-
assa 2,2 prosentin indeksikorotus, kustannustenjaon tarkistus, verotulomenetysten kom-
pensaation kasvu sekä tehtävämuutokset. Kokonaisuudessaan valtionosuuksien arvioi-
daan kasvavan noin 0,45 milj.euroa. Edellä mainitut valtionosuuslisäykset liittyvät joko 
kuntien kasvaneisiin kustannuksiin tai tulomenetyksiin, eivätkä siten paranna kuntien ta-
loustilannetta. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennyksestä johtuva valtion-
osuusleikkaus on palautettu osaksi valtionosuuksien vähennyksiä. 
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1.4 Väestö ja työllisyys   
 

Väestö ja työpaikat 

 

Asukasluvun kehittyminen 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9/2021 

2383 2375 2358 2347 2332 2302 2308 2297 2313 

 

 

Asukasluvun kehittyminen Tunturi-Lapin kunnissa (Lähde; Tilastokeskus) 

 

  Asukasluku Asukasluku Asukasluku Muutos-% Asukasluku 

Kunta 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 2019–2020 30.9.2021 

Enontekiö 1852 1838 1808 -1,6 1800 

Muonio 2302 2308 2297 -0,5 2313 

Kittilä  6436 6453 6436 -0,3 6396 

Kolari 3834 3846 3925 2,1 3947 

  14421 14445 14466  14456 

 
 

Väestöennuste vuoteen 2040 - Muuttoliikkeen sisältävä laskelma (Lähde: Tilastokeskus) 

vuosi 2021 2030 2040 

väestö 2267 2195 2128 

 

 

Muonion kunnan väestöennuste 2020―2040 (Lähde: Tilastokeskus): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ikäluokka 2020 2021 2025 2030 2035 2040 

-14 333 327 284 256 251 249 

15-24 198 197 194 177 149 134 

25-44 476 498 509 497 493 481 

45-64 623 604 561 554 551 565 

65-74 363 361 346 306 285 270 

75- 283 300 351 405 428 429 

 2276 2287 2245 2195 2157 2128 
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Lapsia ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle  

15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15―64 -vuotiaiden määrään. 

(Lähde: Tilastokeskus) 

 

2021 2025 2030 2035 2040 

76,1 77,6 78,7 80,8 80,3 

 
 

Työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyysaste (TEM Työnvälitystilastot) 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021/9 

Työttömiä 120 163 150 165 205 186 

Työttömyysaste% 11,0 15,1 14,2 15,5 19,6 17,4 

 
Syyskuun tilaston mukaan työvoimaa oli 1070, joista työttömiä työnhakijoita oli 186  
(17,4 %). Työttömistä oli miehiä 118 ja naisia 68, näistä alle 25-vuotiaita oli 13, yli  
50-vuotiaita 82, pitkäaikaistyöttömiä 29 ja pitkäaikaissairaita 6. Avoimia työpaikkoja oli 
64. 

 
Alueella työssäkäyvät (työpaikat) toimialan mukaan (Tilastokeskus) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Maa-, metsä- ja kalatalous 20 23 22 27 23 

Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto      
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 18 18 14 16 16 

Teollisuus 10 9 9 9 11 

Rakentaminen 34 38 40 44 43 

Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi      
Majoitus- ja ravitsemustoiminta 283 297 306 279 299 

Informaatio ja viestintä 3 3 2 4 4 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4 4 4 4 4 

Kiinteistöalan toiminta 0 0 0 1 2 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta      
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 200 230 262 228 269 

Julkinen hallinto ja maanpuol.;Pakoll. sosiaalivak.      
Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalvelut 330 326 336 351 346 

Muut palvelut 19 21 20 25 22 

Toimiala tuntematon 16 17 16 17 20 

Yhteensä 937 986 1031 1005 1059 

 

  



Muonion kunta   Talousarvio 2022  13 (86) 
Taloussuunnitelma 2023–2024 

 
 
 
 

1.5 Talousarvion rakenne ja talousarvion sitovuus  
 

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.  
Samaa rakennetta noudatetaan myös taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksessä.  
Kunnan talous esitetään sekä tuloslaskennan että rahoituksen näkökulmasta. 

 
Käyttötalousosassa valtuusto osoittaa toimielimille tehtäväkohtaisesti toiminnalliset  
tavoitteet ja määrärahat niiden hoitamiseksi. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten 
tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä 
poistoihin. Investointiosassa osoitetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot.  
Rahoitusosassa kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitus sekä investointien hankintame-
not ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Rahoitusosassa määritellään  
lainanotto. 
 
Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on tehtävätason toimintakate eli netto.  
Vuoden 2022 käyttötalouden tehtävätasot ovat osin muuttuneet 1.8.2021 voimaan tul-
leen organisaatio muutoksen johdosta. Lisäksi Sosiaalilautakunnan nimi muuttui Hyvin-
vointilautakunnaksi ja Teknisen lautakunnan nimi Elinvoimalautakunnaksi. Käyttötalou-
den sitovat tehtävätasot lautakunnittain ovat: 
 
Keskusvaalilautakunta 
- vaalit 
 
Tarkastuslautakunta 
- tarkastustoimi 
 
Kunnanhallitus 
- yleishallinto 
 
Tunturi-Lapin maaseutulautakunta 
- maaseututoimi 
 
Hyvinvointilautakunta 
- hallinto- ja tukipalvelut 
- sosiaalipalvelut 
- ikäihmisten palvelut 
- vammais- ja kehitysvammapalvelut 
- työllisyyspalvelut 
- terveyspalvelut 
 
Sivistyslautakunta 
- hallinto- ja tukipalvelut 
- varhaiskasvatus 
- perusopetus 
- lukio 
- kansalaisopisto 
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
- nuorisopalvelut 
- liikuntapalvelut 
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Elinvoimalautakunta 
- hallinto- ja tukipalvelut 
- rakennustarkastuspalvelut 
- kiinteistö- ja tiepalvelut 
- ravitsemus- ja siisteyspalvelut 
- liikuntapaikat ja reitistöt 
- kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut 
- vesihuoltolaitos 
 
Tuloslaskelman sitova taso on rahoituserät nettotasolla. Verotulojen ja valtionosuuksien 
sitovuudesta luovuttiin vuoden 2020 alusta, koska näiden erien kertymään vaikuttavat 
pääosin kunnan päätösvallan ulkopuolella olevat tekijät. 
 
Investoinnit ovat sitovia hankeryhmittäin osatehtävätasolla nettona. Hankeryhmän jokai-
sen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet.  
Lisäksi yli 1,0 milj. euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia. 
 
Rahoitusosan sitovia tasoja ovat antolainat ja ottolainat nettotasolla. 
 
Vesihuoltolaitoksen tulosbudjetin sitova erä valtuustoon nähden on tilikauden tulos. In-
vestointibudjetin osalta sitova taso on sama kuin muissakin kunnan investoinneissa eli 
osatehtävätaso hankeryhmittäin nettona. Rahoitusbudjetissa sitovia eriä ovat rahoituk-
sen rahavirtaan sisältyvät antolainauksen, ottolainauksen ja oman pääoman muutosten 
erät nettomääräisenä. 
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24176 620 €
92 %

43 500 €
0 %

1197 095 €
5 %

820 000 €
3 %

Bruttomenot v. 2022 
26 237 215 € 

Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoitus

4562 078 €; 18 
%

10150 000 €; 39 
%

10263 627 €; 40 
%

9 500 €; 0 %

75 800 €; 0 %

50 000 €; 0 %
800 000 €; 3 %

Tulot v. 2022
25 911 005 €

Käyttötalous

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoituserät

Investoinnit

Liittymismaksut

Lainanotto
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680 €; 0 %

12 030 €; 0 %

1277 951 €; 7 %

24 652 €; 0 %

11469 062 €; 58 
%

5083 534 €; 26 
%

1746 633 €; 9 %

Toimintakate hallintokunnittain 19 614 542 €

Vaalit Tilintarkastus Kunnanhallitus T-L Maaseutultk

Hyvinvointiltk Sivistysltk Elinvoimaltk

9844 157 €; 41 
%

11494 489 €; 48 
%

1484 417 €; 6 %

521 400 €; 2 % 832 157 €; 3 %

Käyttötalousmenot menolajeittain 
24 176 620 €

Palkat Palvelujen ostot Aineet Avustukset Muut
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1.6 Kunnan hallinto ja henkilöstö 
 

Luottamushenkilöorganisaatio: 
Kunnanvaltuusto, 17 jäsentä 
kunnanhallitus, 7 jäsentä 
lautakunnat, 7 jäsentä 
tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä 

 

Lautakuntien palvelualueet: 

 

Kunnanvaltuusto

Tunturi-Lapin 
maaseutulautakunta

Hyvinvointilautakunta Sivistyslautakunta Elinvoimalautakunta Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Kunnanhallitus

Elinvoimajaosto

Kunnanjohtaja

Hallinto- ja talouspalvelut

palvelualuejohtaja

hallintojohtaja

hallinto- ja tukipalvelut

henkilöstöhallinto

taloushallinto

vaalit

Hyvinvointipalvelut

palvelualuejohtaja

hyvinvointijohtaja

hallinto- ja tukipalvelut

lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut

työikäisten palvelut

päihdehuolto

vammais- ja 
kehitysvammapalvelut

ikäihmisten palvelut

terveyspalvelut

työllisyyspalvelut

Sivistyspalvelut

palvelualuejohtaja

sivitysjohtaja

hallinto- ja tukipalvelut

varhaiskasvaus

perusopetus

lukio

kansalaisopisto

kirjsto- ja kulttuuripalvelu

liikuntapalvelut

nuorisopalvelut

Elinvoimapalvleut

palvelualuejohtaja

elinvoimajohtaja

hallinto-ja tukipalvelut

rakenusvalvontapalvelut

vesihuoltolaitos

ravitsemis- ja siisteyspalvelut

kiinteistö- ja tiepalvellut

liikuntapaikat ja eitistöt

kuntakehittäminen ja 
markkinointipalvleut

johtoryhmä
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  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
           

Kunnanhallitus 8    7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Tunturi-Lapin maaseutulautakunta 2 2 2 2 2 2 

Hyvinvointipalvelut            

hallinto- ja tukipalvelut 2,97 2,77 2,57 2,25   

sosiaalipalvelut 2,6 3,6 3,6 2,25   

ikäihmisten palvelut 40,91 45,75 55,75 51,5   

ikäihmisten palveluiden sijaiset       9,66    

vammais- ja kehitysvammapalvelut 6,51 5,5 5,5 2,4   

työllisyyspalvelut       

YHTEENSÄ 52,99 57,62 67,42 68,06   

Sivistystoimi            

sivistystoimen hallinto 1,1 1,1 1,1 1,375 1,375 1,375 

varhaiskasvatus  19,39 19,18 19,3 19,05 19,05 19,05 

perusopetus 33,08 33,64 35,53 28,57 28,8 28,77 

lukio 5,95 6,03 6,15 8,98 8,04 8,04 

nuorisopalvelut 2,5 2,5 3,2 3,3 2,5 2,5 

liikuntapalvelut 2 2 2 1 1 1 

kirjasto- ja kulttuuripalvelut 4,5 4,5 4,35 4,5 4,5 4,5 

kansalaisopisto 10,6 10,6 10,6 10,575 10,575 10,575 

YHTEENSÄ 79,12 79,55 82,23 77,35 75,84 75,81 

Elinvoimapalvelut            

hallinto- ja tukipalvelut   2 2 2 2 

rakennusvalvontapalvelut   1,5 1,5 1,5 1,5 

vesihuoltolaitos   2,5 2,5 2,5 2,5 

ravitsemis- ja siisteyspalvelut   17,5 17,5 17,5 17,5 

kiinteistö- ja tiepalvelut   5,6 5,6 5,6 5,6 

liikuntapaikat ja -reitistöt   1,4 1,4 1,4 1,4 

kuntakehitt. ja markkinointipalvelut   3,1 3,1 3,1 3,1 

YHTEENSÄ   33,6 33,6 33,6 33,6 

YHTEENSÄ KAIKKI   191,75 187,51 117,94 117,91 
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1.7 Kuntastrategia ja toiminnalliset tavoitteet 
 

 
Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvi-
oon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vai-
kutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös 
sen toteutumisen arviointi ja seuranta.  
 
Valtuusto hyväksyi 18.6.2018 strategian vuosille 2017-2025 ja se toimii talousarvion ja 
taloussuunnitelman perustana ja ohjeena. Kuntastrategiassa kunnan tahtotilana on olla 
luonnollisesti vastuullinen, aidosti avoin ja onnellinen Muonio. Elinvoiman tahdotaan 
vahvistuvan kestävästi, muoniolaisten arjen olevan onnellista ja kuntatyön siirtyvän uu-
teen aikakauteen. Toiminnan keskiössä ovat yrittäjyys, yhteistyökyky, suvaitsevaisuus ja 
kansainvälisyys. 
 
Valtuustokauden 2021–2025 strategian tavoitteet ja toimenpiteet päivitetään vuoden 
2022 aikana. 
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1.8  Kuntakonserni 
 

Muonion kunnan tyttäriä ovat kunnan sataprosenttisesti omistamat yhtiöt Kiinteistö Oy 
Muonion Kotikontu ja Asunto Oy Kullero, sekä Wintertestcenter Oy:n kanssa yhdessä 
omistama Kiinteistö Oy Muonion Hilla ja Harrinivan Lomakeskus Oy:n kanssa yhdessä 
omistama Kiinteistö Oy Muonion Lakka. 
 
Muonion kunta hoitaa Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun, Hillan ja Lakan sekä Asunto 
Oy Kulleron isännöinnin ja taloushallinnon tukipalvelut. 
 
Tytäryhteisöt:   Omistusosuus 
Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu  100 % 
Asunto Oy Kullero   100 %   
Kiinteistö Oy Muonion Hilla  51 %   
Kiinteistö Oy Muonion Lakka  51 %   

 
Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu ja Asunto Oy Kullero 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 

Toiminnallisena tavoitteena on huolehtia kokonaisvaltaisesti rakennusten ylläpidosta ja 
asuntojen kunnosta, niin että ne täyttävät vuokralaisten asumisvaatimukset. 

Taloudelliset tavoitteet 
 

Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu ja Asunto Oy Kullero ovat vapaaehtoisessa velkasa-
neerauksessa, joka on sovittu kiinteistöjen päärahoittajan Valtiokonttorin kanssa vuonna 
2011. Kotikonnun velkasaneeraus loppuu vuonna 2023. Yhtiöiden tavoitteena on pitää 
käyttöaste niin korkeana, että ne pystyvät ilman omistajan, Muonion kunnan, taloudel-
lista apua selviytymään saneerausohjelmasta ja tekemään tarvittavat vuosihuollot ja pe-
rusparannukset. Vuokratason pitäminen kustannustasoa vastaavana kuuluu yhtiöiden 
hallitusten tehtäviin. 

Toimintaan liittyvät riskit 
 

Vuokra-asteen putoaminen kiinteitä kustannuksia pienemmäksi vaatii omistajan rahal-
lista tukea yhtiöiden saneerauskohteiden tai jopa toimintamenojen kattamiseen.  

Toimintavuoden ja suunnitelmavuosien tavoitteet 
 
 Vuokrattujen tilojen käyttöasteen tulee olla vähintään 90 %. 

Tulevina vuosina on tarkoitus jatkaa Kotikonnun talojen vesikattoremontteja. Korjausjär-
jestystä ei ole päätetty, mutta korjattavat kohteet ovat Ilttitie 5 (252 m2 = 30 240 €) ja Ilt-
titie 7 432 m2+varasto 44 m2=57 120 €). Tulevien vuosien vesikattoremontit maksavat 
yhteensä noin 90 000 euroa. 
Kulleron taloudellinen tilanne ei mahdollista kaikkia tulevien vuosien suurempia korjauk-
sia, vaan niihin tarvitaan emon avustusta tai lainaa. 
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Kiinteistö Oy Muonion Hilla ja Kiinteistö Oy Muonion Lakka 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 

Toiminnallisena tavoitteena on huolehtia kokonaisvaltaisesti rakennusten ylläpidosta ja 
asuntojen kunnosta, niin että ne täyttävät vuokralaisten asumisvaatimukset. 
Vuoden 2020 alusta Kiinteistö Oy Hillan ja Lakan isännöinti ja taloushallinto siirrettiin 
Muonion kunnan hoidettavaksi. 
 

Taloudelliset tavoitteet 
 

Taloudellisena tavoitteena on pitää käyttöaste niin korkeana, että yhtiöt pystyvät toimi-
maan ilman omistajien taloudellisia avustuksia. 
 

Toimintaan liittyvät riskit 
 

Vuokra-asteen putoaminen niin alhaiseksi, että tarvitaan omistajan rahallista tukea yhti-
öiden saneerauskohteiden tai jopa toimintamenojen kattamiseen. 
 

Toimintavuoden ja suunnitelmavuosien tavoitteet 
 
 Vuokrattujen tilojen käyttöasteen tulee olla vähintään 90 %. 

Lakan ja Hillan tavoitteena on kaikkien rakennuksien huoltomaalaus, kustannusarvio on 
kummallekin kiinteistöyhtiölle noin 36 000 euroa.  
 
Kunnan konsernirakenne: 

Tytäryhteisöt:   
Asunto Oy Kullero 100 %  

Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu 100 %  

Kiinteistö Oy Muonion Hilla 51  %  

Kiinteistö Oy Muonion Lakka 51  %  

Kuntayhtymät: 
Lapin sairaanhoitopiirin ky 1,64 %   

Kolpeneen palvelukeskuksen ky 1,20 %  

Kemi-Tornionl. koulutusky Lappia 3,09 %  

Lapin liitto 1,30 %  

Lapin pelastuslaitos                                  1,30 %   

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä                   5,5  %  

Osakkuusyhteisöt:   
Ei ole yhdistelty konsernitaseeseen 

Alamuonion Autola Oy 23,0 % 

 

 

KOKO KONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Konsernin toimintatulot toimintamenoista %:a 33 31 30 30 30

Konsernin vuosikate poistoista %:ia 41,4 214,4 100 100 100

Konsernin omavaraisuusaste %:ia 21,5 24,9 30 35 40

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus % 51,8 41,2 35 30 25

Konsernin korolliset lainat,1000  € 9 704 8 563 7 700 6 900 6 000
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2 Käyttötalousosa  
 

2.1 Vaalit 
 

23.1.2022 pidetään ensimmäiset Hyvinvointialueen aluevaalit. Vuonna 2023 on  
eduskuntavaalit. 

 

INTIME/Talouden Suunnittelu  Vaalit 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset     -2 660   -5 000   

Muut toimintatuotot            

Valmistus omaan käyttöön            

TOIMINTATULOT (ulkoiset)     -2 660   - 5 000   

TOIMINTAMENOT            

Palkat ja palkkiot 90 6 000 3 000 -50,0 10 000   

Henkilösivukulut   90 40 -55,6  140   

Henkilöstökorvaukset            

Asiakaspalvelujen ostot            

Muiden palvelujen ostot     150      

Ostot tilikauden aikana     150      

Varastojen lisäys/vähennys            

Avustukset            

Vuokrat            

Muut toimintakulut            

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 90 6 090 3 340 -45,2 10 140   

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 90 6 090 680 -88,8 5 140   

TOIMINTATULOT (sisäiset)            

TOIMINTAMENOT (sisäiset)            

TOIMINTAKATE (sisäiset)            

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 90 6 090 680 -88,8 5 140   
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2.2 Tarkastuslautakunta 
 

Tehtävä Tilintarkastus 

Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma 
 

Kunnan tilintarkastajaksi on valittu BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan 
Hilkka Ojala. Tilintarkastussopimus kattaa vuodet 2018 – 2022 sisältäen 9 tarkastuspäi-
vää vuodessa. Budjetissa on huomioitu mahdollinen tarkastuslautakunnan sihteeripalve-
luiden ostaminen, sidonnaisuusrekisterin ylläpito ja lautakunnan koulutustarpeet. 
 

Tehtävän yleistavoitteet 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaisen tilintarkastuksen järjestäminen ja 
sen tavoitteena on saada toimikautensa aikana kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja 
taloudesta sekä siitä, miten hallintokunnat toteuttavat ja saavuttavat valtuuston asettamat 
toiminnalliset tavoitteet. Tarkastuslautakunta pyrkii omilla toimenpiteillään vaikuttamaan 
siihen. että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisella ja tehokkaalla tavalla. 

INTIME/Talouden Suunnittelu  Tarkastuslautakunta 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset             

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset)             

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 1 740 1 600 2 000 25,0 1 500 1 500 

Henkilösivukulut 41 20 30 50,0 20 20 

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 7 729 9 380 8 600 -8,3 9 800 9 800 

Ostot tilikauden aikana         50 50 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat             

Muut toimintakulut     1 400       

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 9 510 11 000 12 030 9,4 11 370 11 370 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9 510 11 000 12 030 9,4 11 370 11 370 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset)             

TOIMINTAKATE (sisäiset)             

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 9 510 11 000 12 030 9,4 11 370 11 370 
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2.3 Kunnanhallitus  
 

2.3.1 Yleishallinto 
 

Tehtävän kuvaus 

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloutta ja muuta   
toimintaa. Hallinto- ja talouspalvelut vastaavat valtuuston, hallituksen, keskusvaalilauta-
kunnan ja yhteistoimintaryhmän sihteerin tehtävistä.    
 
Taloushallintopalvelua myydään kunnan omistamille kiinteistöyhtiöille Kotikontu, Hilla ja 
Lakka sekä asuntoyhtiö Kullerolle.   
 
Seuraamme palvelulupausten vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla  
 

 miittari 2020  2019  2018  

Lainakanta euroa/asukas  2 780  3 425   3 132 

Taloudellinen huoltosuhde  -  131,0  139,7  

Kunnan vuosikate /asukas  1 099  121  378  

Henkilöstön sairauspoissa-
olot kpv/vuosi  

16,4  12,8  12,6  

 
Hallinto- ja tukipalvelut 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet  

Hallinto- ja tukipalvelut järjestävät luottamushenkilöille ja henkilöstölle edellytykset te-
hokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan tuottamalla taloudellisesti hallinto- ja toimisto-
palvelut. Hallinto- ja tukipalvelut tuottaa mm. käytännön toimintaedellytykset toimieli-
mille, vastaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelusta ja toimeenpa-
nosta sekä vastaa vaalien järjestämisestä. Tiedonhallinta, tietohallinto ja arkistointi sisäl-
tävät mm. asianhallinta- ja arkistotoimen palvelut, tietohallinnon koordinoinnin ja kehittä-
misen.   
  

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet   
Sote-muutoksen valmistelu ja toteutuminen vuonna 2022-2023, aluevaalien järjestämi-
nen vuonna 2022, tietohallinnon lainsäädännön edellytykset jatkuvana. Viestinnällinen 
jatkuvuus ja linjakkuus. Kuntastrategian päivittäminen alkaneen valtuustokau-
den myötä vuonna 2022 
 

Henkilöstöhallinto  

Palvelulupaus ja yleistavoitteet   

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on tukea johtoa ja palvelualueita siten, että ne voivat saa-

vuttaa omat tavoitteensa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tähän pyritään rekry-

tointien yhtenäistämisellä ja henkilöstösuunnittelun kehittämisellä sekä henkilöstön pal-

velusuhdeasioihin, koulutus-, kehittämis- ja esimiestehtäviin liittyvällä neuvonnalla ja  

asiantuntijatuella.  
  
Yleistavoitteena henkilöstöhallinnolla on, että kunnassa työskentelee hyvinvoiva, moti-
voitunut ja kehittämismyönteinen henkilöstö, joka sitoutuu tiiviisti kuntaorganisaatioon ja 
sen asettamien tavoitteiden toteuttamiseen.  
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Kuntastrategiassa on todettu, että pidämme huolta henkilöstöstämme ja kannustamme 
työntekijöitä kehittämään osaamistaan. Vuoden 2022 aikana laaditaan koko kun-
nan koordinoitu koulutussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Henkilöstö otetaan 
aktiivisesti mukaan suunnittelemaan oman osaamisensa kehittämistä muun muassa ke-
hityskeskusteluiden yhteydessä.  
  
Syksyllä 2021 toteutetun palkkausjärjestelmän uudistamisen yhteydessä laaditut tehtä-
vänkuvaukset pidetään ajantasaisina ja seurataan koko palkkausjärjestelmän toimi-
vuutta. Mikäli palkkausjärjestelmässä havaitaan puutteita, niitä pyritään korjaamaan 
mahdollisilla virka- ja työehtosopimusten mukaisilla järjestelyerillä.  
  
Talousarvion suunnitelmavuosina kunnassa selvitetään kannustavien ja tuloksellisuu-
teen perustuvien palkkausmallien käyttöönottomahdollisuuksia.  
 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet   
Kuntien henkilöstötilanne tulee muuttumaan merkittävästi, kun hyvinvointialueet aloitta-
vat täysipainoisesti toimintansa tammikuussa 2023.   

Työsuojelutoimikunnan ja yhteistoimintaelimen toiminta yhdistyvät vuoden 
2022 alusta siten, että hallintosäännön mukaisesti kunnan yhteistoimintaryhmä toimii työ-

antajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa koordinoivana toimielimenä sekä kunnan 
työsuojeluviranomaisena.  

Vuoden 2022 keskeisinä painopistealueina ovat työhyvinvointitoiminnan kehittäminen, 
henkilöstöä koskevien ohjeistuksien ajantasaistaminen ja henkilöstön sairauspoissaolo-
jen väheneminen verrattuna vuoteen 2020.  

Taloushallinto  

Palvelulupaus ja yleistavoitteet  
Taloushallinto tuottaa kunnan koko organisaatiolle sekä ulkopuolisille sidosryhmille ja 
yhteistyötahoille kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikai-
sen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimi-
aloja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa ja toimii siten talouteen pe-
rustuvan tiedolla johtamisen perustana.   
 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
Kunnan talousraportoinnin siirtyessä vuoden 2021 alusta Tilastokeskukselta Valtiokont-
torille vaatii se vuoden 2022 aikana uusien tilastovaatimusten jalkauttamisen hallintokun-
tiin osaksi jokapäiväistä työntekoa.  Palveluluokituksen läpikäyminen ja oikeellisuuden 
varmistaminen automatisoidun raportoinnin perustaksi toteutetaan hallintokuntien 
kanssa taloushallinnon opastamana.  

Valmius- ja varautumissuunnittelu  

 Yleistavoitteet  
Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häi-
riötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Varautumiseen kuuluvia toimenpiteitä ovat muun 
muassa valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut ja –järjestelyt, muun toimivalmiuden yl-
läpitäminen sekä henkilöstön koulutus ja harjoitukset.  

Varautumisen tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ennalta häiriö- ja kriisitilanteiden syn-
tyminen sekä toisaalta luoda edellytyksiä häiriötilanteiden ja niiden seurausten hallin-
taan. Valmiussuunnittelu on keskeinen osa organisaation varautumista niin normaaliolo-
jen häiriötilanteita kuin vakavampia poikkeusoloja varten.  
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Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet   

Vuoden 2022 aikana kehitetään organisaation valmiutta toimia erilaisissa häiriötilan-
teissa muun muassa suunnitelmien päivittämisellä ja lisäkouluttamalla henkilöstöä.  

Avustukset ja hankerahat 
 

Yleishallinnon myöntämiin avustuksiin on määräraha kunnan toimintojen järjestämiseksi 
kylillä, jossa ei ole kunnan kiinteistöä, 1000 e/kylä. Kehittämishankkeisiin on varattu Lea-
der Tunturi-Lapin kautta tulevan EU-hankerahan kuntaosuus 20 800 euroa. Tunturi-La-
pin Kehityksen toimintaan on 52 500 euron määräraha. esitys on, että Kehityksen toi-
minta laajenee siten, että siihen liittyvät myös Kittilän ja Kolarin kunnat. Ensilumen la-
tuun on varattu 60 000 euroa.  
 
Kunnanhallituksen alaiset EU-projektit ovat seuraavat: 

 
Maakunnalliset:  
 
Välkky - Vähähiilisyys ja taloudellinen kestävyys Lapin matkailussa; Lapin Liitto.  
Hankkeella pyritään edistämään vähähiilisyyden tavoitteen toteutumista Lapin matkai-
lussa. Hankkeessa painottuvat erityisesti ekologisen ja taloudellisen kestävyyden näkö-
kulmat. Hankkeessa koordinoidaan yhteistyötä, asetetaan yhteisiä tavoitteita tulevaisuu-
teen, tehdään toimenpiteitä, seurataan ja arvioidaan kehitystä hyödyntämällä erilaisia 
mittareita sekä viestitään tuloksista. Toimenpiteitä toteutetaan yritys-, matkailualue- ja 
maakuntatasoilla. Ei maksuosuutta vuonna 2022. 

 
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi; Lapin Liitto.  
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeen tavoitteena on tehdä kunnista taitavia EU-
instrumenttien hyödyntäjiä, aktivoida kunnat ja yritykset yhdessä kehittämään yrityksille 
kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä sekä saada kunnat mukaan klusteritoimintaan osaksi 
Lapin kansainvälistä ekosysteemiä. Ei maksuosuutta vuonna 2022. 
 
Omistajavaihdoskoordinaattorihanke. 
Omistajanvaihdoskoordinaattori –hanke on Lapin Yrittäjät ry:n hallinnoima hanke, jolla 
vastataan tarpeeseen edistää onnistuneita yrityskauppoja Lapissa. Omistajanvaih-
doskoordinaattori -hankkeen tarkoituksena on ottaa asian ”omistajuus” Lapin Yrittäjille ja 
koordinoida aiheeseen liittyvää informaatiota, palveluita ja ensineuvontaa ”yhden luu-
kun”-periaatteella. Hanke linkittyy osaltaan Lapin liiton Viisaan kasvun Lappi -esiselvityk-

sen aihekokonaisuuteen. Maksuosuus 440 euroa vuonna 2022. 

Lisäksi varataan 5 000 euroa kohdistamattomiin hankkeisiin sekä projekteihin (kunnan-
johtajan toimivallan alla). 
 
Seudulliset: 
 
KELIPA – Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi; LaY, Kideve.  
Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille ja niissä toimiville yrityksille 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja energiatehokkaan liikkumisen edistämi-
sen, reittioppaan ja toimivien matkaketjujen kautta. Tunturi-Lapin alue muodostaa hank-
keessa pilotointialueen, jossa testataan esim. kuntien rajat ylittävän palvelu- ja kutsuoh-
jautuvien liikkumisen palveluiden kehittämistä. Ei maksuosuutta vuonna 2022. 
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Luonnontuotealan kasvukoordinaattorihanke. 
Hankkeen tavoitteena on luoda kestävä ja kasvava luonnontuotealan toimijaverkosto, 
joka hyödyntää alueen monipuolisia raaka-aineita ja jonka toiminta kattaa metsästä ke-
rättävien luonnontuotteiden keruun ja jalostuksen lisäksi poro- ja kalatalouden tuotekehi-
tyksen sekä lähiruokaketjujen kehittämisen. Hanke ja siinä työskentelevä alan kasvu-
koordinaattori toimii luonnontuotealaan liittyvän tiedon välittäjänä, edistää yritysten väli-
sen yhteistyön syntymistä, edesauttaa tietotaidon leviämistä ja syntymistä sekä kehittää 
alueen kilpailuetuja kansallisesti ja kansainvälisesti. Maksuosuus 4 700 euroa vuonna 
2022, 4 100 euroa vuonna 2023 ja 860 euroa vuonna 2024. 

Paikalliset: 
 
Visit Muonio 2025; Muonion Matkailu ry  
Hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea kehittää kansainvälisen matkailun ympärivuoti-
suutta ja vastuullisuutta alueella, viestintää ja alueen markkinointia sekä digitaalijärjes-
telmiä. Hankkeessa luodaan mm. alueorganisaatiomalli. 1 500 euroa. 
 
Yhteensä kunnanhallituksen alaisten projektien määrärahavaraus on 15 000 euroa    
(sis. 5 000 euroa/ kunnanjohtajan varaus ennakoimattomiin hankkeisiin).  
 
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Osallistamisen lisääminen  Luottamushenkilökoulutus  
Henkilöstön koulutus  

CaseM- järjestelmän (luottamus-
henkilöiden käytössä) ja Hallin-
tokakatemian kuntakoulutuk-
sen hyödyntäminen (osallistu-
miskerrat)  

Tiedonhallintalain velvoitteet  Tiedonhallintasuunnitelman laati-
misen käynnistäminen  

käynnistetty 2022  

Hankintaprosessin parantami-
nen  

Hankintaohjeistuksen laatiminen  laadittu 12/2022  

Viestinnän kehittäminen  Viestintätiimin toiminnan käynnis-
täminen  
 Intranetin hyödyntäminen   

Säännölliset kokoontumiset  
 Sisällön kehittäminen/tuottami-
nen  

HYPPY- hankkeen jalkauttami-
nen ja jatkotoimenpiteet  

Työyhteisökohtaisten koulutusten 
ja kehittämistoimenpiteiden 
suunnittelu  

Kunnan koordinoitu koulutus-
suunnitelma laadittu 12/2022  
Vähintään kahden työyhtei-
sön kehittämistoimenpiteet vuo-
delle 2023 valikoitu 12/2022  

Työhyvinvointikyselyn mallin 
luominen ja toteuttaminen  

Kyselyn laatiminen  Toteutettu työhyvinvointikysely  
6/2022  

Työhyvinvointitoiminnan  
kehittäminen  

Työhyvinvointiseteleiden käyt-
töönotto  

Työhyvinvointisetelimalli tmv. 
valittu 12/2022  
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INTIME/Talouden Suunnittelu        14 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -2 343           

Muut suoritt. myyntituotot -23 444 -55 900 -54 400 -2,7 -61 900 -61 900 

Yleishallinnon maksut -600 -2 000 -1 000 -50,0 -2 000 -2 000 

Tuet ja avustukset -31 784 -3 900   -100,0     

Muut toimintatuotot -527           

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -58 698 -61 800 -55 400 -10,4 -63 900 -63 900 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 340 346 345 545 366 227 6,0 361 875 362 375 

Henkilösivukulut 94 185 96 060 96 426 0,4 93 010 93 110 

Henkilöstökorvaukset -1 097   -3 000       

Asiakaspalvelujen ostot 73 480 23 300 23 800 2,1 36 000 36 000 

Muiden palvelujen ostot 736 542 830 067 788 698 -5,0 426 400 426 400 

Ostot tilikauden aikana 16 862 10 000 11 000 10,0 10 700 10 700 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 5 487 3 000 5 000 66,7 5 000 5 000 

Vuokrat 11 287 15 450 15 600 1,0 23 000 23 000 

Muut toimintakulut 27 555 31 860 29 600 -7,1 25 500 25 500 

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 1 304 647 1 355 282 1 333 351 -1,6 981 485 982 085 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 245 949 1 293 482 1 277 951 -1,2 917 585 918 185 

TOIMINTATULOT (sisäiset) -363 307           

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 22 350           

TOIMINTAKATE (sisäiset) -340 957           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 904 992 1 293 482 1 277 951 -1,2 917 585 918 185 
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2.4 Maaseutulautakunta  
 

2.4.1 Maaseututoimi 
 

Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 210/2010 mukaiset paikallisen 
maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien  
alueella. 
 

Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma 
 

Maatalouden ja maaseutuelinkeinojen harjoittajien tuki-, eläke-, vahingonkorvaus-, 
 eläin-pelto-tukioikeus- rekistereitä koskevien järjestelmien mukaiset sekä tuotantoa 
 koskevien sopimustehtävien hoitaminen. 
 
 Ylläpidetään ympärivuotiset toimistopalvelut Muonion ja Kittilän kunnanvirastoissa 
 sekä määrättyinä vastaanottopäivinä Enontekiön kunnanvirastolla. Maastokatselmuk- 
 sia järjestetään tarvetta vastaavasti. 
 
 Henkilöstö: yksikön vastaava johtava viranhaltija 50 % työajalla, 1 maataloussihteeri 
 kokoaikainen, toimistosihteeri 50 % työajalla.  

Nettokustannusten jako: kuntien yt-sopimuksessa 2012 määritetty menettely. 
 

Tehtävän yleistavoitteet 
 
Toteuttaa Tunturi-Lapin kuntien yhteistoimintasopimuksella yksikölle määrätyt  
tehtävät luotettavalla tavalla sekä noudattaen Maaseutuviraston kanssa vahvistetun 
maksajavirastosopimuksen palvelutavoitteita ja EY-EU- yhteisön tukijärjestelmään koh-
distuvia sitovia määräyksiä. Lausunnot, alueraportit, sidosryhmäyhteistyö eri viranomais-
ten suuntiin. 
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Tavoite Keinot/toimenpiteet miten tavoit-
teeseen päästään 

Mittarit 

Maksajavirastosop. määrätty-
jen käsittely- ja aikataulukri-
teerien  

Henkilökunta- ja tiimipalaverit, 
tehtävävalmennus. 

Raporttiajot, itsearviointi- ja 
pisto-koemenetelmä. 

Tehtävien eriyttämissäädös-
ten noudattaminen sekä 
petostentorjuntasuunn. 

Henkilöstön tehtäväkuvauksien 
tarkentaminen; 
johdon katselmukset 

Kuntatarkastusraportit, itsear-
vioinnit 
Katselmuspöytäkirjat 

Maa-, metsä- ja poro-talous-
yrittäjien selviytymisen edis-
täminen meneillään olevasta 
toimialan taantumasta. 

Uuden ohjelmakauden 2023-
2027 sisällölliset mahdollisuudet 
ennakoivasti käyttöön. 

Maaseutuyrittäjien ja –ruoka-
kuntien lukumäärät. 
Spv:n ja uusien aloit-taneiden 
lukumäärät. 

Tunturi-Lapin YTA:n henkilö-
vaihdosvalmist. 
 

Erityisesti tarkastus-tehtäviin 
valmennus laajalla toimialueella. 

Valmennuskuukaudet. 
Saatavan valtionkor- vauksen 
määrät. 

Luonnonvarapäällikön mui-
den kuin lain 210/2010 sisäl-
tämien tehtävien määrittely 

Toimintaympäristön luonnonkäy-
tön kehit-tämiseen liittyvien in-
vest + hankk. edistäm. 

Toimintavuoden aikana hank-
keet jotka aloitettu ja –osallis-
tuttu. 
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INTIME/Talouden Suunnittelu       17 MAASEUTUTOIMI   

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -98 976 -98 000 -98 000   -90 000 -90 000 

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset -13 845 -14 000 -14 000   -13 000 -13 000 

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -112 821 -112 000 -112 000   -103 000 -103 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 94 948 92 400 96 772 4,7 85 000 85 000 

Henkilösivukulut 18 652 19 890 20 080 1,0 18 540 18 540 

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 9 955 12 500 12 100 -3,2 11 000 11 000 

Ostot tilikauden aikana 3 938 1 800 2 000 11,1     

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 5 065 5 500 5 700 3,6 8 000 8 000 

Muut toimintakulut 31           

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 132 589 132 090 136 652 3,5 122 540 122 540 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19 768 20 090 24 652 22,7 19 540 19 540 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 3 903           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 3 903           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 23 671 20 090 24 652 22,7 19 540 19 540 
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2.5 Hyvinvointilautakunta 
 
Hyvinvointilautakunnan talousarvioon kuuluu kuusi valtuustotasolla sitovaa tehtäväta-
soa; hyvinvointipalveluiden hallinto, sosiaalityö, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut, 
terveystoimi ja työllisyyspalvelut. Toimialaan kuuluvien palveluiden tehtävänä on edistää 
ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta, terveyttä ja 
toimintakykyä sekä tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita palveluita asiakaslähtöisesti ja mo-
niammatillisesti yli hallintorajojen. Osallisuus, aito avoimuus ja vastuullisuus ohjaavat 
toimintaamme. 
  
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut ovat järjestetty Lapin sairaanhoi-
topiirin toteuttamana. Perusterveydenhuolto lokakuusta 2017 alkaen. Indikaattorivertailu: 
Muonio, Tunturi-Lappi, Lappi, Koko maa. 
 

2.5.1 Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Hyvinvointipalveluiden hallinnon tehtävä on tukea toimialan palvelutuotantoa.  Hallinnon 
palveluihin kuuluvat yleinen hallintokunnan palveluiden kehittäminen sekä toiminnan ja 
talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta. 
    
Hyvinvointipalveluiden hallinnosta ja päätöksenteosta vastaa hyvinvointilautakunta, joka 
kokoontuu säännöllisesti. Hyvinvointipalveluiden hallinnon käytännön työstä huolehtivat 
hyvinvointijohtaja, johtava sosiaalityöntekijä ja toimistosihteerit. Hyvinvointipalveluiden 
asiakastiedon arkistoinnin käyttöönoton arvioidaan toteutuvan Kanta-palveluissa vuonna 
2023.  

 
Palvelulupaus 

 

Hyvinvointihallinto edistää kuntalaisten hyvinvointia vastuullisesti sekä yhdenvertai-
sesti. Hallinto tukee muita tehtäväalueita, jotta palvelut ovat laadukkaita, joustavia ja oi-
kea-aikaisia.   
 
Tuomme oman uudistamispanoksemme kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
toimintatapoihin – vahvistamme poikkihallinnollista ja verkostomaista toimintatapaa sekä 
uusien innovaatioiden syntyä osana palvelutuotantoa. Osallistumme aktiivisesti maakun-
nalliseen yhteistyöhön sekä uuden hyvinvointialueen rakentamisvaiheeseen.  
 
Olemme osallisina mm. seuraavissa hankkeissa: Hyvinvointialueen väliaikaisessa val-
mistelutoimielimessä (VATE) hyvinvointijohtajan työpanoksella.  Sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenneuudistu -hanke (raku-hanke), tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
hankkeen (TulSote), rakenteellisen sosiaalityön hanke, sekä maakunnalliset yhteistyö-
ryhmät kuten kriisi- ja sosiaalipäivystys sekä mielenterveys- ja päihde työryhmät. 
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Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla 

− THL:n “Koettu elämänlaatu” 
− Sairastavuusindeksi (88,3, 2018) 
− GIN-kerroin (Muonio 29.00 gini-kerroin, 2018, lappi 24,3 koko maa 28,1) 
− Sosiaalitoiminnan nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus 2015-), €/asukas 
− Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot, indeksi ja  
− Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot, indeksi 

  Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 
Ikäihmisten palveluissa otetaan käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä. Uusi asiakastieto-
järjestelmä päivittyy/päivitetään Kanta-kriteerejä vastaavaksi.   
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut (sote) siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vas-
tuulle. Tulevassa hyvinvointialueessa kuntalaisten arjen kannalta on keskeistä niin sano-
tun yhdyspintatyön onnistuminen. Yhdyspintatyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
mistyö (HYTE) tulee toteuttaa yhdessä hyvinvointialueen, kunnan organisaatioiden ja 
muiden kunnan alueella toimivien organisaatioiden ja kolmannen sektorin kesken. Yh-
dyspinnalla olevien hyvinvointia ja terveyttä edistävien rakenteiden ja menetelmien ke-
hittäminen ovat tulevan 2022 talousarviovuoden keskiössä.  
 
Tuleva hyvinvointialue ei aiheuta muutoksia vain sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden 
rakenteisiin, vaan sen vaikutuksia on kunnassa ennakoitava kuntalaisten ja työntekijöi-
den näkökulmasta myös poikkihallinnollisesti. 
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Panostamme joustaviin ja ennakoi-
viin henkilöstöratkaisuihin.   

Rekrytointi- ja henkilöstösuun-
nitelmien laatiminen  

Onnistuneet rekrytoinnit  
 Henkilökunnan pysyvyys 

Vahva alueellinen toimija ja luotet-
tava yhteistyökumppani 

Seudullisissa ja hyvinvointialu-
een laajuisissa hankkeisessa ja 
työryhmissä vaikuttaminen. 
(Palveluiden järjestäminen) 

Hankkeet ja työryhmät 
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INTIME/Talouden Suunnittelu       22 HALLINTO JA TUKIPALVELUT   

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -18 761 -20 000   -100,0     

Muut suoritt. myyntituotot -55 210 -57 000   -100,0     

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset -85 392 -70 000   -100,0     

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -159 363 -147 000   -100,0     

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 235 488 249 611 114 453 -54,1     

Henkilösivukulut 64 222 64 977 35 141 -45,9     

Henkilöstökorvaukset -309           

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 32 163 23 660 24 298 2,7     

Ostot tilikauden aikana 21 520 22 140 3 420 -84,6     

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 35 677 50 830 25 960 -48,9     

Muut toimintakulut 2 070 1 135   -100,0     

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 390 831 412 353 203 272 -50,7     

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 231 468 265 353 203 272 -23,4     

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 18 434           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 18 434           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 249 902 265 353 203 272 -23,4     

 

2.5.2 Sosiaalipalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Sosiaalityön tarkoituksena on turvata jokaiselle perustuslain mukainen oikeus ihmisar-
voisen elämän edellyttämään välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Eri-ikäi-
sille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille suunnatuilla palveluilla pyritään tur-
vaamaan sekä yksilön, perheen että koko yhteisön hyvinvointi.  
   
Sosiaalityön tehtävätason kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä työikäiset. 
Sosiaalityön tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä sosiaalista turvalli-
suutta, vähentää eriarvoisuutta ja turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riit-
tävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut. Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisten elämää 
ja hyvinvointia tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-, hoiva-, huolenpito- ja kasvatuspalveluita. 
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Tehtävänkuvaan kuuluu myös ihmisten auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämän-
tilanteiden hallinnassa. Sosiaalityössä lastensuojelun osalta edetään valtakunnallisen 
suosituksen (THL) pohjalta systeemisen työotteen käyttöönottoon.  

 
Palvelulupaus 
 

Muoniolaiset ovat yhdenvertaisia, ja kuntalaisten tyytyväisyys elämään on meille tärkeä 
arvo. Palvelut sekä palvelutarpeet kohtaavat siten, että onnistumme edistämään kunta-
laisten hyvinvointia sekä turvallisuutta parhaalla tavalla.  
  
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut  
 
Suomalaisen perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö 
sekä varmistaa, että vanhemmilla on aineelliset ja henkiset mahdollisuudet synnyttää ja 
kasvattaa lapsia. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painotetaan ennaltaehkäise-
vien palveluiden ja varhaisen tuen järjestämistä oikea-aikaisesti. Työ edellyttää yhteistoi-
minnallista ja poikkihallinnollista työotetta eri hallintokuntien välillä. Tähän tarpeeseen 
pyritään lastensuojelun osalta vastaamaan systeemisen työotteen käyttöönotolla ja laa-
jemmin kollegiaalisen yhteistyön lisäämisellä Tunturi-Lapin ja muunkin Lapin sosiaali-
työn erityisasiantuntijoiden välillä. Kunnan tehtävänä on myös ehkäistä lähisuhde- ja 
perheväkivaltaa, järjestää ehkäisevää päihdetyötä ja vähentää alkoholi-, huume- ja ra-
hapelihaittoja sekä tupakointia.  
   
Pitkäaikaisiin ja toisiinsa kietoutuneisiin ongelmiin ei ole nopeita ja yksinkertaisia ratkai-
suja. Tämä on haaste, johon sosiaalityö kunnassamme pyrkii vastaamaan. Esimerkiksi 
lapsen kokemus kaltoinkohtelusta säilyy läpi elämän, ja psyykkinen oireilu voi vaikuttaa 
pitkälle aikuisuuteen. Selviytymistä tukee niin lasten- ja nuorisopsykiatrian kuin lasten-
suojelun tutkimusten mukaan se, että lapsi voi muodostaa kestävän ja luottamuksellisen 
suhteen edes muutamaan merkitykselliseen ihmiseen tai työntekijään. Lasten ja perhei-
den vaativiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin vastaaminen edellyttää palvelujärjestelmältä 
joustavuutta, osaamista sekä riittäviä henkilöstövoimavaroja. Oikea-aikainen avun saa-
minen edellyttää selkeitä yhteistyökäytäntöjä tuen, palvelujen ja hoidon järjestämi-
sessä.   
 
Tavoitteena palvelujen järjestämisessä on, että kevyemmillä avopalveluilla ehkäistään 
raskaampien palvelujen tarvetta. Sosiaalihuollon palveluina ennaltaehkäiseviä ja varhai-
sen tuen palveluja ovat muun muassa perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta sekä 
lapsiperheiden kotipalvelu. Ennaltaehkäisevää työtä on myös sosiaaliohjaajan 40 % työ-
panos sivistystoimessa koulukuraattorina. Kunta ja väestötasolla keskeistä ennaltaeh-
käisevässä työssä on sosiaalihuoltolain velvoittamana sosiaalisten ongelmien ja huono-
osaisuuden ehkäiseminen rakenteellisen sosiaalityön keinoin. Rakenteellista sosiaali-
työtä on esimerkiksi sosiaalisia ongelmia aiheuttavien ilmiöiden esiin tuominen ja poikki-
hallinnollinen vaikuttaminen (ns. sosiaalinen raportointi), jotta sosiaalisia ongelmia pys-
tyttäisiin varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisemään ensisijaisten (mm. sivistystoimi ja 
vapaa-ajan palvelut) palvelujen tarjoaman oikea-aikaisen tuen turvin.  
   
Aikuissosiaalityö  
 
Paljon tukea tarvitsevat asiakkaat ovat pääsääntöisesti aikuissosiaalityön asiakkaita. Ai-
kuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat muun muassa arkielämän hallinta, köyhyys ja syr-
jäytyminen sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Syrjäytyminen, osallisuus ja yksinäi-
syys kytkeytyvät toisiinsa, ja aikuissosiaalityön asiakkaat tarvitsevat runsaasti tukea ja 
yksilöllistä ohjausta itsenäiseen toimimiseen, asioiden hoitoon ja elämän hallinnan opet-
teluun. Ikääntyvät kuntalaiset ovat kasvava asiakasryhmä aikuissosiaalityössä.  
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Sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena tarjotaan kaikenikäisille paljon tukea tarvitse-
ville neuropsykiatrista kuntoutusohjausta, jolla ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan 
arjen taitojen hallintaa. Kunta vastaa myös harkinnanvaraisesta eli ehkäisevästä ja täy-
dentävästä toimeentulotuesta.   

   
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 

− työttömät % työvoimasta 
− perustoimeentuloa saaneet kotitaloudet kpl 
− perustoimeentulotuki euroa/asukas 
− Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet väestöstä % 
− Lasten pienituloisuusaste (lapsiköyhyys) 
− Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavan 

ikäisestä väestöstä (THL) 
− Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, euroa/asukas  

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Muoniossa korkeasta työttömyydestä huolimatta perustoimeentulotuen menot ovat ver-
tailuarvoja pienemmät. Huolestuttavaa on korkea lapsiköyhyys ja lastensuojelun korkea-
hko asiakasmäärä. 
Tulevan talousarviovuoden painopisteitä ovat sosiaalityön tehtävätasolla organisaatiouu-
distuksen toimeenpano, sekä alueellisen ja seudullisen yhteistyön tiivistäminen palvelu-
verkon vahvistamiseksi käynnissä olevassa SOTE- uudistuksessa.  

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Laadukkaat, oikea-aikaiset ja 
vaikuttavat palvelut, osallisuu-
den vahvistaminen.   

Palvelu- ja asiakassuunnitel-
mien laatiminen ja toteuttami-
nen   

Ajantasaiset palvelu- ja asiakas-
suunnitelmat % 
Asiakasmäärien kehitys  

Vahva alueellinen toimija ja luo-
tettava yhteistyökumppani 

Seudullisissa ja hyvinvointialu-
een laajuisissa hankkeisessa ja 
työryhmissä vaikuttaminen. 
(Lasten, nuorten ja perheiden 
sekä aikuissosiaalityön osalta) 

Hankkeet ja työryhmät 
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INTIME/Talouden Suunnittelu       23 SOSIAALIPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -1 207 -28 800   -100,0     

Muut suoritt. myyntituotot -120           

Yleishallinnon maksut -1 269 -1 850 -2 010 8,6     

Tuet ja avustukset -918   -900       

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -3 514 -30 650 -2 910 -90,5     

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 167 728 157 386 160 234 1,8     

Henkilösivukulut 40 431 35 487 33 260 -6,3     

Henkilöstökorvaukset -62           

Asiakaspalvelujen ostot 102 224 93 590 111 110 18,7     

Muiden palvelujen ostot 34 366 65 116 54 150 -16,8     

Ostot tilikauden aikana 10 716 6 650 12 512 88,2     

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 39 684 36 500 37 500 2,7     

Vuokrat 3 589 20 100 21 560 7,3     

Muut toimintakulut             

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 398 676 414 829 430 326 3,7     

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 395 162 384 179 427 416 11,3     

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset)             

TOIMINTAKATE (sisäiset)             

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 395 162 384 179 427 416 11,3     
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2.5.3 Ikäihmisten palvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Ikääntyneiden palvelut järjestävät iäkkäälle henkilölle sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka 
ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Toimintakykyä ylläpidetään 
kuntouttavalla toiminnalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Sosiaalihuollon asumispal-
veluita on tarjolla niille, jotka eivät enää suoriudu elämästään kotona.  
 
Palvelumme tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä 
suoriutumista ja osallisuutta. Kuntoutumista edistävät, kotiin annettavat palvelut ja tek-
nologiset ratkaisut ehkäisevät ja siirtävät ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tar-
vetta.   

 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Muonio edistää ikääntyvän väestönsä hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Palvelut ovat 
palvelutarpeisiin nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Ikäihmisten palveluiden sisältö vastaa 
palvelutarpeiden muutoksiin ja paikallisiin olosuhteisiin. Tehostamme ikäihmisten mah-
dollisuutta aitoon osallisuuteen ja palvelun toteuttamiseen niin, että hänen itsemäärää-
misoikeuttaan kunnioitetaan.   

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla (Lapin maakunnan vanhuspalve-
luiden kehittämisohjelma) 

− yli 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palveluiden turvin 
(87,1 %, 2018; tavoite: 93–95 %) 

− säännöllisen kotipalvelun piirissä olevat (nykytila; tavoite: 13–14 %) 
− omaishoidontukea saavat (nykytila; tavoite: 8 %) 
− tehostetussa palveluasumisessa asuu (nykytila 11 %; valtakunnallinen tavoite: 5–6 

% - Muoniossa vastataan paikalliseen palveluntarpeeseen, jonka myötä pitkäaikai-
sessa laitoshoidossa tavoite: 0 %).   

− pitkäaikaisessa laitoshoidossa (2020 1,45 %; tavoite: 1 %).  
 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Uusi asumispalveluyksikkö on valmistunut kesällä 2021. Uuden asumispalveluyksikön 
myötä on muoniolaisille pystytty tarjoamaan oikeamuotoista asumispalvelua ja tavoitella 
pitkäaikaisesta laitoshoidosta luopumista. Lisääntyneiden asumispalvelupaikkojen 
myötä pyritään toisille kunnille myymään yksittäisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja 
tuodaksemme Muonion esiin alueellisena ja seudullisena yhteistyökumppanina vahvis-
taaksemme palvelujen ja työpaikkojen jatkuvuutta kunnan alueella hyvinvointialueiden 
aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa. 
 
Organisaatiouudistuksen myötä ikäihmisten palveluita on selkiytetty. Palveluasuminen, 
tilapäinen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen on keskitetty omiin yksi-
köihinsä. Osa kotipalvelun työpanoksesta kohdentuu palveluasumisen yksikköön. Jat-
kossa tämä selkiyttää oikein kohdennetun henkilöstörakenteen käytön ja tarpeen mm. 
sairaanhoidollisten tehtävien osalta. Kunnan on myös varauduttava 1.1.2023 vanhuspal-
veluiden lainsäädäntöuudistukeen, jonka myötä kotihoitoa on tarjottava vuorokauden 
ajasta riippumatta. Tämä tarkoittaa kotipalvelun henkilöstöresurssin tarkastamista vuo-
den 2022 aikana yhdessä LSHP:n Muonion terveyskeskuksen kotisairaalatoiminnan ke-
hittämisen kanssa.  

  



Muonion kunta   Talousarvio 2022  38 (86) 
Taloussuunnitelma 2023–2024 

 
 
 
 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittari  

Riittävät ja oikea-aikaiset palve-
lut  
    

Palvelutarpeen arvioinnit ja  
palvelusuunnitelmat ajan tasalla  

 tiedolla johtaminen  

Ajantasaisten RAI- arviointien ja 
palvelusuunnitelmien määrä 
suhteessa asiakkaisiin  

Osallisuuden lisääminen ja itse-
määräämisoikeuden kunnioitta-
minen  
  

Asiakaspalautteen kerääminen  
  
Asiakkaan/omaisen osallistumi-
nen suunnitelmien tekoon  

Asiakaspalautekyselyiden vas-
tausten määrä  
 Asiakkaan/omaisen mukanaolo-
jen määrä  

Kotipalvelun kehittäminen vas-
taamaan lakiuudistusta   

Henkilöstöresurssi vastaamaan  
Asiakkaiden palvelutarpeeseen  

Kotihoidon henkilöstömitoitus  

Vahva alueellinen toimija ja luo-
tettava yhteistyökumppani 

 Seudullisissa ja hyvinvointialu-
een laajuisissa hankkeisessa ja 
työryhmissä vaikuttaminen. 
(Ikäihmisten palveluiden osalta) 

Hankkeet ja työryhmät 

 

INTIME/Talouden Suunnittelu       24 IKÄIHMISTEN PALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä     -80 000       

Muut suoritt. myyntituotot -238 595 -249 070 -211 100 -15,2     

Yleishallinnon maksut -261 678 -252 800 -248 700 -1,6     

Tuet ja avustukset -410           

Muut toimintatuotot -136 852 -229 760 -295 160 28,5     

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -637 535 -731 630 -834 960 14,1     

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 2 016 015 1 859 595 2 325 572 25,1     

Henkilösivukulut 472 660 474 577 560 907 18,2     

Henkilöstökorvaukset -21 787           

Asiakaspalvelujen ostot 194 148 223 000 294 500 32,1     

Muiden palvelujen ostot 169 226 140 245 
 

167 500 19,4     

Ostot tilikauden aikana 126 150 90 900 108 250 19,1     

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 210 571 215 000 202 000 -6,0     

Vuokrat 93 142 134 860 120 660 -10,5     

Muut toimintakulut 4 528 3 200 1 500 -53,1     

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 3 264 653 3 141 377 3 780 889 20,4     

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2 627 118 2 409 747 2 945 929 22,2     

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 209 643           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 209 643           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 836 761 2 409 747 2 945 929 22,2     
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2.5.4 Vammais- ja kehitysvammapalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Vammaispalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat vammaispalvelulain ja erityishuoltolain 
mukaiset palvelut. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden tarkoituksena on edistää 
vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteis-
kunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 
Erityishuoltolaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai hen-
kinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden 
tai vamman vuoksi, ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.  Eri-
tyishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, 
hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitse-
mansa hoito ja muu huolenpito.   
  
Kunnan omana toimintana järjestämme päivä- ja työtoimintaa sekä kotihoidonohjausta. 
Lisäksi järjestämme itse tai ostamme muilta palvelutuottajilta vammaispalvelulain mukai-
sia yksilökohtaisia palveluita tarpeen mukaan. Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolelle 
järjestettyä, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta 
edistävää toimintaa.    
  
Kunta ostaa kehitysvammaisten asumispalveluita Aspa-palveluilta, Kolpeneelta sekä  
Kasperkodilta. Lisäksi laitos-, kuntoutus ja tutkimuspalveluita ostetaan Kolpeneelta.  
 

Palvelulupaus  
 
Toteutamme yhdenvertaista vammaispalvelua moniammatillisessa sekä hallinnollisessa 
yhteistyössä, asiakastarpeita ja toiveita kuunnellen. Tuemme omatoimista suoriutumista 
ja osallisuutta. Lisäämme asiakkaiden itsenäistä elämää tukevia työtoimintoja ja aktivi-
teetteja.  Vammaisten henkilöiden osallisuutta ja itsenäistä päätöksentekoa edistetään 
suosimalla työnantajamalliin, jossa asiakas toimii itse avustajan työnantajana.   
  

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla 
− Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet/100 000 asukasta. 
− Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat 31.12./100 000 asukasta 
− Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät yhteensä 
− Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet/100 000 asukasta.  
− Henkilökohtaisen avun asiakkaita vuoden aikana/100 000 asukasta.  
− Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajia vuoden aikana/100 000 asukasta. 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toiminnan yhdistäminen on suunnitteilla. Oppi-
velvollisuuden pidentyminen ja sen vaikutukset vammaispalveluasiakkaiden palveluihin. 
Vammaispalvelujen asumispalvelujen seudullinen tarkistaminen Kittilään rakennettavan 
yksikön ja tulevan hyvinvointialueen palvelurakenteen johdosta.  

  

  

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=sw7NttZ1MrLWTSsDAA==&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy6rsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202010160741&drillTo=3604
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWNQQA&region=szZ2szZ1szY0AAA=&year=sy5ztDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=2828
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bMiTc0t9Y1BAA=&region=szZ2szZ1szY0AAA=&year=sy5ztDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=2844
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s073sdZN9LY2TKwAAA==&region=y7I2DIw3tzYstDZ1szY0AAA=&year=sy5ztDbS0zW01jW21jUFAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=385
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s073sdZN9LY2TKyw1i10tS50s9Y1THS29s8HAA==&region=y7I2DIw3tzYstDZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztDbS0zW01jW21jUFAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=381
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

 Yhdenvertaiset, moniammatilli-
set palvelut  

 Palvelu- ja asiakassuunnitel-
mat tehdään moniammatillisesti 

Päivitettyjen suunnitelmien 
määrä 

 Osallisuuden vahvistaminen  
 

Tuetaan omatoimista suoriutu-
mista  
Toimintakyvyn säilyminen   
Kuunnellaan asiakkaan tarpeita 
ja toiveita   
Itsenäistä elämää tukevat työtoi-
minnat ja aktiviteetit    
Vammais- ja vanhusneuvoston 
yhdistäminen  

Asiakkaan kanssa yhdessä suun-
niteltujen palveluiden toteutumi-
nen  
  
  
 
Päivä- ja työtoimintaan osallistu-
mismäärät  
 

Vahva alueellinen toimija ja luo-
tettava yhteistyökumppani 

Seudullisissa ja hyvinvointialueen 
laajuisissa hankkeisessa ja työ-
ryhmissä vaikuttaminen. (Vam-
maispalveluiden osalta) 

Hankkeet ja työryhmät 

 

INTIME/Talouden Suunnittelu        25 VAMMAIS- JA KEHITYSV.PALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot -1 822   -1 050       

Yleishallinnon maksut -10 524 -9 800 -9 480 -3,3     

Tuet ja avustukset             

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -12 346 -9 800 -10 530 7,4     

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 103 727 109 133 83 819 -23,2     

Henkilösivukulut 27 095 36 840 32 264 -12,4     

Henkilöstökorvaukset -925           

Asiakaspalvelujen ostot 774 490 949 855 971 192 2,2     

Muiden palvelujen ostot 44 522 74 798 54 332 -27,4     

Ostot tilikauden aikana 6 105 7 560 8 815 16,6     

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 32 311 74 460 83 500 12,1     

Vuokrat 46 582 43 322 45 630 5,3     

Muut toimintakulut 50   50       

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 1 033 957 1 295 968 1 279 602 -1,3     

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 021 611 1 286 168 1 269 072 -6,0     

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 8 416           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 8 416           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 030 027 1 286 168 1 269 072 -1,3     
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2.5.5 Työllisyyspalvelut 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Muonion kunnan työllisyyspalveluiden tehtävänä on edistää työnhakijan työllistymistä 
avoimille työmarkkinoille tukemalla asiakkaan polkua kohti työllistymistä ja ennaltaeh-
käistä pitkäaikaistyöttömyyden syntyä. Parantaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien 
henkilöiden työllistymismahdollisuuksia sekä vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa. Toi-
minta perustuu henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Kunnan tarjoamia työlli-
syyspalveluita ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, työkokeilut ja palkka-
tuettu työ. 
Työtä tehdään monialaisesti yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystoimen, etsivän 
nuorisotyön, TE-toimiston, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) 
sekä koulutuksen järjestäjien kanssa. 
 

Palvelulupaus  
 

Työllisyyspalveluissa sitoudumme tarjoamaan oikea-aikaisia palveluja ja vahvistamaan 
työttömien työkykyä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Osaamisen tunnis-
tamisessa paikalliset oppilaitokset ovat tärkeä verkosto. Nuorisopalvelujen kanssa teh-
dään tiivistä yhteistyötä, jotta tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. 
Työpajatoiminnassa sitoudumme tarjoamaan palveluja yksilöllisesti sekä parantamaan 
valmentautujien valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja vahvistamaan heidän 

arjenhallintataitojaan. 
 

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla 

− kunnan osarahoittama työmarkkinatuki euroa/asukas 

− SOVARI-sosiaalisen vahvistumisen mittari 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Valmisteilla oleva sote-uudistus astuu voimaan 1.1.2023. Työllisyyspalvelut sijoittuvat 
hyvinvointilautakunnan alle. Vuoden 2022 vaihteessa sote-uudistuksen myötä työllisyys-
palvelut tulevat jäämään kunnan järjestämisvastuulle. 
Sote-uudistus voi vaikuttaa kunnallisen työpajan toimintaan. Uudistuksen myötä kuntout-
tava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle eivätkä kunnalliset työpa-
jat voi enää tuottaa sitä. Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä valtionkorvaus tulee myös 
poistumaan. Työpajat tuottavat samalla henkilöstöllään eri sektoreiden palveluita ja toi-
menpiteitä. Sote-sektorille tuotetaan kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntou-
tusta, TE-hallinnolle työkokeilua ja palkkatuettua työtä ja koulutuksen järjestäjille erilai-
sia opintojen tukijaksoja. 
Hallitus päätti puoliväliriihessä jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. 
Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen edellyttää tarpeisiin 
vastaavia palveluita. Kunnilla tulee säilyä vahvat välineet työllisyydenhoitoon. Työpajoilla 
toteutettava kuntouttava työtoiminta tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet.     
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

talousarviotavoite toimenpiteet mittarit 

Parantaa erilaisissa elämänti-

lanteissa olevien henkilöiden 

työllistymismahdollisuuksia 

Aktivointisuunnitelmat 

Työllisyyssuunnitelmat 

kunnan osarahoittama työ-

markkinatuki €/asukas 

Parantamaan valmentautujan 

valmiuksia hakeutua koulutuk-

seen tai työhön 

Osallisuuden vahvistaminen 

Osaamisen tunnistaminen 

SOVARI 

PAR-vuositilastointi AVI:lle 

 

INTIME/Talouden Suunnittelu       27 TYÖLLISYYSPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -18 761  -20 000  -30 800       

Muut suoritt. myyntituotot -55 210  -57 000  -37 600       

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset -85 391  -70 000  -65 000       

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -159 362  -147 000  -133 400       

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 188 429  159 898  173 541       

Henkilösivukulut 41 284  35 850  37 573       

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 11 727  9 900  10 570       

Ostot tilikauden aikana 17 105  19 620  18 100       

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 33 626  33 370  33 190       

Muut toimintakulut 2 067  1 135  1 140       

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 294 238   259 773 274 114       

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 134 876  112 773  140 714       

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset)             

TOIMINTAKATE (sisäiset)             

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 134 876  112 773  140 714 24,8      
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2.5.6 Terveyspalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Terveystoimen tehtäväalueelle kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, erikoissairaan-
hoito, päihdeklinikka, ympäristöterveydenhuolto, syöpäpotilaiden hoitokustannusavustus 
ja talteen otetut eläimet.   
  
Lapin sairaanhoitopiiri järjestää Muonion kunnan puolesta perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon. Palvelutason muutosta arvioitaessa käytetään pohjatietona tilinpää-
tös- ja toimintakertomustietoja, Mediatrin tilastotietoja sekä muuta toiminnasta dokumen-
toitua tietoa.  
  
Ympäristöterveydenhuollon järjestää Sodankylän kunta. Talousarvioon varataan määrä-
raha syöpäpotilaiden syöpähoitojen hoitopäivämaksujen sekä heidän potilashotel-
lissa tapahtuvien yöpymisten omavastuuosuuden korvaamiseen. Talteen otettuja eläi-
miä koskevat palvelut ostetaan yksityiseltä.  

 
Palvelulupaus  
 

Kehitämme perusterveydenhuoltoamme yhdessä Muonio-Enontekiön perusterveyden-
huoltoyksikön kanssa seudullisen sekä maakunnallisen näkökulman huomioiden.  
  
Terveydenhuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, 
työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien välisiä 
terveyseroja. Perusterveydenhuollossa toteutamme väestön tarvitsemien palvelujen yh-
denvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Tavoitteenamme on vahvistaa 
terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä sekä perusterveydenhuollon toiminta-
edellytyksiä.  Tehostamme terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä 
sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.  

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla 

− sairastavuusindeksi (88.30 indeksiarvo, 2018) 

− kansantauti-indeksi (107.30 indeksiarvo, 2018) 

− perusterveydenhuollon investoinnit (57.63 €/asukas, 2019) 

Erikoissairaanhoito 

− erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1000 asukasta 

− erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset, euroa/asukas 

Perusterveydenhoito 

− perusterveydenhuollon avohoidon kaikki käynnit yhteensä / 1000 asukasta 

− perusterveydenhuollon (mukaan lukien suun terveydenhuolto) nettokäyttökustannuk-

set, euroa/asukas 

− perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika 

yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

Vuodeosasto 

− perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät/1 000 asukasta  

− perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaat/1 000 asukasta 

− perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, keskimääräinen hoitoaika 

 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=DYyxCoNAFAS_aAN3xEQZ7JLTQkQTNKVduHBYeRDx633NMjDMMiXkH_iLQ_m_VOgeuP6Qy4wN2ubFcStMlih2uOKJUkZHTTejr7diQKv15YvwRruhp7X91PZD6IkRtekE&region=y7I2DIw3tzYstDZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztDbS0zW01jW2NtXTNQUA&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=1071
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=DYyxCoNAFAS_aAN3xEQZ7JLTQkQTNKVduHBYeRDx633NMjDMMiXkH_iLQ_m_VOgeuP6Qy4wN2ubFcStMlih2uOKJUkZHTTejr7diQKv15YvwRruhp7X91PZD6IkRtekE&region=y7I2DIw3tzYstDZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztDbS0zW01jW2NtXTNQUA&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=1266
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Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tehokkuutta pyritään Muoniossa selvittämään ja 
edistämään asiakas- ja hoito-ohjauksen sekä palveluketjujen kehittämisellä niin iäkkäi-
den, kun muidenkin sosiaalihuollon palvelujen kohdalla. Osaltaan myös maakunnallisilla 
“tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus” ns. tulsote -hankkeella ja rakenneuudistus -
hankkeella pyritään luomaan kustannustehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluita Muoni-
ossa, seudullisesti ja alueellisesti. Lisäksi rakennettavan uuden palveluasumisyksikön 
myötä pyritään siirtämään osa asiakkaista perusterveydenhuollon vuodeosastolta sosi-
aalihuollon tehostetun asumisen piiriin.  

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Kotihoito, kotisairaalatoi-
minta käynnistäminen  

Sote-yhteistyötyöpajat  Yhteistyöpalavereiden toteutuminen  

SAS- toiminta  Moniammatillisen tiimin kokoami-
nen  

Toteutuneet tiimit ja asiakkaiden jono-
tusajat  

Vaikuttavuuden paranta-
minen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-
ten palveluketjujen määrittäminen 

Toteutuneet sosiaali- ja terveydenhuol-
lon yhteiset palveluketjukuvaukset  

 

INTIME/Talouden Suunnittelu        28 TERVEYSPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset             

Muut toimintatuotot -1 015           

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -1 015           

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 4 081 3 660 4 320 18,0     

Henkilösivukulut 130 726 104 920 111 006 5,8     

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot 6 126 631 6 564 950 6 205 000 -5,5     

Muiden palvelujen ostot 135 468 165 576 158 333 -4,4     

Ostot tilikauden aikana             

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 3 225 3 000 3 000       

Vuokrat 150 150 1 000 566,7     

Muut toimintakulut             

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 6 400 281 6 842 256 6 482 659 -5,3     

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6 399 266 6 842 256 6 482 659 -5,3     

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset)             

TOIMINTAKATE (sisäiset)             

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 399 266 6 842 256 6 482 659 -5,3     
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2.6 Sivistyslautakunta 
 

2.6.1 Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
  

Hallinto- ja tukipalvelut vastaavat sivistystoimen kokonaisuudesta ja luo edellytykset kul-
lekin tehtäväalueelle oman tehtävänsä hoitamiseen sekä monipuoliseen yhteistyöhön 
tehtäväalueiden välillä. Hallinto- ja tukipalvelut seuraavat lainsäädäntömuutoksia ja 
muita muutoksia toimintakentässä ja tekevät yhteistyötä kuntarajojen yli. 
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 
Tarjoamme kuntalaisille laadukkaan sivistyspalvelujen kokonaisuuden. Tähtäämme kes-
tävään sekä tasapainoiseen talouteen ja panostamme alueelliseen yhteistyöhön. Ta-
kaamme kattavat tukipalvelut toimialoille sekä hyvät puitteet työnteolle.  
 
Uudistamme omalta osaltamme kuntastrategian mukaisesti sivistyspalveluiden, hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja; tavoitteena on vahvistaa yhdessä teke-
mistä ja verkostomaista toimintatapaa, sekä ottaa käyttöön uusia innovaatioita palvelu-
tuotannossa.  
 

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
− koulutustasoindeksi (315,6 indeksiarvo, 320,8 (2019)) 
− koettu elämänlaatu (62,4, 2018) 
 
Lisäksi vertailemme mahdollisuuksien mukaan kokonaistarjontaa suhteessa muihin kun-
tiin. 
 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Sivistyspalveluiden toimiala on kasvavissa määrin hankerahoitteista. Seurataan rahoi-
tus- ja hanketilannetta ja huomioidaan nopeasti esiin tulevat muutokset. SOTE-kehitys 
vaikuttaa sivistystoimen rajapintoihin eri palvelujen kanssa ja osin muuttaa palvelun tuot-
tamisen rakenteita. Valmistautuminen näihin muutoksiin tapahtuu vuonna 2022. 

Kuntastrategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Sivistystoimen yhteisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2022 on valittu yksilön ja 
yhteisön hyvinvointi, erityisesti kiusaamisen ehkäisy. Näiden toteutumista hallinto tukee 
käytettävissä olevin keinoin. 
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Talousarviotavoite 

Toimenpiteet Mittarit 

Toimivat sivistyspalvelut 
SOTE-uudistuksen toteutu-
essa. 

Yhteistyö 
Tilanteen seuraaminen, kou-
lutus 

Rajapinnat ja vastuut tiedossa 
ja toteutuksessa vuoden 2022 
loppuun mennessä. 

Oppivelvollisuuden seurannan 
käytännöt 

Kouluttautuminen, mallien 
luominen 

Toimiva järjestelmä 

Kunnan kokonaiskuljetussuun-
nittelu ja mahdollinen kilpailut-
taminen 

Kunnan sisäinen ja alueelli-
nen yhteistyö 
Konsulttipalveluiden käyttö 

Kokonaishinta 

Sivistyspalvelujen organisaa-
tiouudistus SOTE-uudistuksen 
toteutumisen yhteydessä 

Monitasoinen ja palvelu-
aluerajat ylittävä kehittäminen 
ja tarvearviointi 
Konsulttipalvelujen käyttö 

1.1.2023 toimiva organisaatio 

 
 
 

INTIME/Talouden Suunnittelu        30 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot -128           

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset             

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -128           

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 57 217 63 994 79 569 24,3 76 558 76 558 

Henkilösivukulut 16 660 20 366 20 825 2,3 25 295 23 576 

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 12 459 14 525 25 425 75,0 15 425 15 425 

Ostot tilikauden aikana 567 300 400 33,3 400 400 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 1 024 1 200 1 100 -8,3 1 100 1 100 

Muut toimintakulut 2           

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 87 929 100 385 127 319 26,8 118 778 117 059 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 87 801 100 385 127 319 26,8 118 778 117 059 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 7 446           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 7 446           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 95 247 100 385 127 319 26,8 118 778 117 059 
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2.6.2 Varhaiskasvatus 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Varhaiskasvatus on yksi tärkeä osa koko kunnan koulutusjärjestelmää. Tarjoamme var-
haiskasvatuslain puitteissa varhaiskasvatuksen asiakkaille laadukasta varhaiskasva-
tusta mahdollisimman kattavasti, monipuolisesti ja yksilöllisesti varhaiskasvatussuunni-
telman mukaisesti. Varhaiskasvatuksemme pedagogiikassa painottuvat luonto, liikunta 
ja leikki.   
  
Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma 
(VASU), jota päivitetään tarvittaessa ja sen vaikuttavuus arvioidaan. Lasten vanhempien 
ja henkilökunnan välinen yhteistyö on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden 
perustana. Teemme aktiivista yhteistyötä eri kunnan toimijoiden kanssa. Yhteistyön ta-
voitteenamme on saada aikaan erilaisia toimintoja varhaiskasvatuksen sisällä ja tuottaa 
niitä myös muille ryhmille.  
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tavoitteena toiminnallamme on tukea ja kasvattaa onnellisia ja leikkiviä lapsia. Turvalli-
sessa ja toimivassa oppimisympäristössä toteutettu varhaiskasvatus on laadukasta ja 
määrällisesti riittävää – sitoudumme myös kehittämään näitä tavoitteita. Hyödynnämme 
asiakaspalautetta varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisessä sekä laadun arvioinnissa.  
 
Myönnämme asiakkaille mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan vastaavan varhaiskas-
vatuspaikan ja maksamme kuntalisää sovitulla tavalla. 
   
Ylläpidämme henkilöstön ammattitaitoa mahdollistamalla säännöllisen osallistumisen 
osaamista kehittäviin koulutuksiin. 

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 

− kunnan kustantaman varhaiskasvatuksen osallistumisaste (71,17 % 2019) 
− asiakastyytyväisyys 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Varhaiskasvatuspalveluja toteutamme Päiväkoti Tunturihelmessä ja perhepäivähoi-
dossa, ja lisäksi meillä on esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Lapsia palvelun 
piirissä on tällä hetkellä yhteensä 74 lasta. Seuraamme varhaiskasvatustarpeiden kehit-
tymistä ja reagoimme tarvittaessa lisäämällä varhaiskasvatuspaikkoja ja kehittämällä 
palvelujen muotoja.   
 
Lähivuosina tulee varautua myös mahdolliseen kaksivuotiseen esiopetukseen yhteis-

työssä perusopetuksen kanssa. 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistaan alkuvuodesta 2022, 
kunnan oman suunnitelman päivitystyö saadaan päätökseen kevään 2022 aikana 
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  
 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit 

Avoimen varhaiskasva-
tuspalvelutarpeen 
kartoittaminen 

Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden 
kanssa 
Mahdollisten palveluvaihtoehtojen kar-
toittaminen 

Asiakaskyselyn palaute  
  
 
 

Lasten hyvinvoinnin tu-
keminen 
 

Yhteistyön lisääminen neuvolan ja mui-
den toimijoiden kanssa 
Riittävän tuen mahdollistaminen 

 Asiakaspalaute 

Kiusaamisen ehkäisemi-
nen 
 

Sivistyspalvelujen yhteistyö aiheeseen 
liittyen 
henkilökunnalle suunnatut koulutukset  
lasten kanssa aiheeseen liittyvä toi-
minta 

Yhteisten toimintojen ja ta-
pahtumien määrä 
Henkilökunnan palaute 
Lasten palaute 

 

INTIME/Talouden Suunnittelu        31 VARHAISKASVATUS 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut -50 350 -42 500 -52 500 23,5 -50 000 -50 000 

Tuet ja avustukset -2 500 -2 500 -2 500       

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 850 -45 000 -55 000 22,2 -50 000 -50 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 625 076 686 153 691 744 0,8 647 600 631 400 

Henkilösivukulut 167 234 177 810 176 177 -0,9 172 925 169 565 

Henkilöstökorvaukset -5 443           

Asiakaspalvelujen ostot 1 153           

Muiden palvelujen ostot 49 851 54 040 54 040   43 800 43 800 

Ostot tilikauden aikana 16 455 18 490 18 790 1,6 18 700 18 800 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 142 698 143 000 145 000 1,4 150 000 150 000 

Vuokrat 13 476 14 220 14 220   12 700 12 700 

Muut toimintakulut 4 183           

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 1 014 683 1 093 713 1 099 971 0,6 1 045 725 1 026 265 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 961 833 1 048 713 1 044 971 -0,4 995 725 976 265 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 102 418           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 102 418           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 064 251 1 048 713 1 044 971 -0,4 995 725 976 265 
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2.6.3 Perusopetus 
 
Tehtävän kuvaus 

 
Perusopetus sisältää vuosiluokkien 1–9 opetuksen sekä esikoulun ja aamu- ja iltapäivä-
toiminnan järjestämisen. Opetusta annetaan kolmessa eri rakennuksessa. Perusopetuk-
sen tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta opetussuunnitelmaan pohjautuen siten, 
että perusopetuksen taso pysyy korkeana taloudelliset resurssit huomioiden. Oppilaiden 
vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö on merkittävä osa perusopetusta; yh-
teistyöstä vanhempainyhdistyksen kanssa kehitetään. Perusopetuksen perustana tulisi 
olla realistinen budjetointi ja suunnitelmallisuus sekä ennakointi. 

  
Palvelulupaus ja yleistavoite 

Tavoitteenamme on kasvattaa onnellisia, hyvinvoivia ja oppimisintoisia oppilaita. Oppi-
minen on mielekästä toimivissa ja turvallisessa oppimisympäristössä, jossa myös kas-
vun puitteet ovat laadukkaat. Tavoitteenamme on luoda myönteinen ja kannustava kou-
luilmapiirin sekä ylläpitää yhteishenkeä, yhteisöllisyyttä. Näiden tavoitteiden perustana 
on onnellinen, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö. 
 
Perusopetuksen tilojen turvallisuus, laatu ja riittävyys ovat keskeisiä tavoitteita. Liikkuva 
koulu – hankkeen aikana luotuja rakenteita ylläpidetään ja uusitaan yhteistyössä liikun-
tatoimen ja -paikkavastaavan kanssa. Yhteistyötä tehdään eri kunnan toimijoiden sekä 
lähikuntien kanssa. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä kehittää perusopetuksen laa-
tua omalta osaltaan, vuoden 2022 teemana on käyttäytyminen/hyvä tavat niin, että viih-
tyvyys koulussa lisääntyy. Koulussa toimii KiVa-koulu ohjelma. Oppilaskuntatyö on aktii-
vista. 
 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Oppi-
laille tarjottava kerhotoiminta on monipuolista jatkuvan kerhohankkeen myötä. 
 

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
− yksinäisyyttä kokevat koululaiset (27,1 % 2021) 
− nuorten tyytyväisyys elämäänsä (71,40 % 2019) 
− useasti kiusaamisen kohteena olevat oppilaat (15,8 %, 2017) 
− kouluaikana tapahtuvat onnettomuudet (28,9 %, 2017) 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  

Muonion yhtenäiskoulussa on oppilaita yhteensä 258. Henkilöstömäärä säilyy pääsään-
töisesti ennallaan; 11,5 luokanopettajaa, 12 aineenopettajaa, 2 erityisopettajaa (ennalta-
ehkäistä oppimisvaikeuksien aiheuttamaa syrjäytymistä -hankkeen avulla palkataan ke-
vätlukukaudeksi erityisopettaja, lisäksi varataan syksyksi 2022 palkkamenot yhtenäis-
koulun budjettiin kolmannelle erityisopettajalle), 2 esikouluopettajaa (lisäksi varhaiskas-
vatuksen erityisopettaja hoitaa esikoulun erityisopettajan tehtävät keväällä 2022) ja 8 
ohjaajaa, joista yksi on varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen. Useat opettajat opettavat 
yhtenäiskoulun lisäksi myös lukiossa. Oppilasmäärästä johtuen luokat 0.–6. ovat jaettu 
lukuun ottamatta yhtä luokkaa, jota ei näillä näkymin tarvitse jakaa. Koulunkäynninoh-
jaajien tarve määräytyy oppilaiden tarpeiden mukaan. Henkilöstö on muodollisesti päte-
vää (osa aineenopettajista eivät ole päteviä kaikkien opettavien aineiden osalta), ja ope-
tusryhmien koko pyritään säilyttämään syksystä 2022 alkaen enimmillään 25 oppilaan 
ryhminä. Syksystä 2021 luokka 9. on osittain yksisarjainen. 
Tuleva vuonna aloitetaan biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian välineistön sekä ma-
teriaalin päivitystyö yhteistyössä lukion kanssa. Yhtenäiskoulun ja lukion yhteisellä in-
vestointihankkeella on tarkoitus uusia tulevana vuonna ja lähivuosina oppilaiden pulpetit 
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ja tuolit. Käyttömenoilla hankitaan henkilökunnalle tarvittava määrä sähköpöytiä ja työ-
tuoleja. 
 
Tavoitteena on nostaa erityisopetuksen resurssit vastaamaan tarpeita, tähän päästää 
rekrytoimalla erityisopettaja luokanopettajapätevyydellä opettamaan pääasiassa yksilöl-
listetyt oppiaineet. 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit 

Kiusaamisen vastai-
nen työ  

Koko palvelualueen yhteinen tavoite 
Yhteistyö vanhempainyhdistyksen 
kanssa 
Teemapäivät 
Tietoiskut 
KiVa koulu -toiminta 
Tukioppilastoiminta  

Oppilaskyselystä saatu pa-
laute 
Toimintojen toteutuminen 
 

Kerho- ja harrastus-
toiminnan kehittämi-
nen  

Yhteistyö vapaa-ajanpalveluiden kanssa 
Kerho- ja harrastustoiminnan yhteistyö 

Oppilaskyselyistä saatu pa-
laute  
Kerhojen/kerhoilijoiden määrä  

Koulunuorisotyön 
kehittäminen ja jat-
kuvuus 

Koulunuorisotyön toiminta 
Koulunuorisotyön jatkuvuus 

Oppilaskyselyistä saatu pa-
laute 
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INTIME/Talouden Suunnittelu        32 PERUSOPETUS 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -81 564 -86 562 -110 000 27,1 -70 000 -70 000 

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut -7 187 -7 500 -7 000 -6,7 -10 000 -10 000 

Tuet ja avustukset -39 626 -6 000 -43 000 616,7 -18 000 -18 000 

Muut toimintatuotot -410           

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -128 787 -100 062 -160 000 59,9 -98 000 -98 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 1 453 709 1 473 103 1 513 305 2,7 1 637 227 1 662 227 

Henkilösivukulut 314 458 329 040 339 860 3,3 370 500 376 050 

Henkilöstökorvaukset -15 095           

Asiakaspalvelujen ostot 48 288 93 976 72 400 -23,0 62 000 60 000 

Muiden palvelujen ostot 709 436 780 900 846 800 8,4 791 100 791 100 

Ostot tilikauden aikana 79 496 117 200 111 400 -4,9 76 400 76 400 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 6 029 18 900 12 900 -31,7 15 000 15 000 

Muut toimintakulut 2 478           

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 2 598 799 2 813 119 2 896 665 3,0 2 952 227 2 980 777 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2 470 012 2 713 057 2 736 665 0,9 2 854 227 2 882 777 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 609 666           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 609 666           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3 079 678 2 713 057 2 736 665 0,9 2 854 227 2 882 777 
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2.6.4 Lukio 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Toisen asteen koulutukseen kuuluvat kunnan palveluna lukiokoulutus, yhdistelmäopin-
not ja ylioppilastutkinto. Yleissivistävä koulutus järjestetään uusille opiskelijoille. LOPS19 
ja jatkaville opiskelijoille LOPS16 mukaan. 
  
Tavoitteena on tarjota nuorille laadukas yleissivistävä koulutus ja hyvät valmiudet ja 
mahdollisuudet jatkokoulutukseen. Aikuisille ja erityisen painavin syin muille opiskelijoille 
tarjotaan aikuislukion oppimäärä. Opiskelijalla on lukioaikanaan mahdollista suorittaa 
kaikki tarvitsemansa pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, tarvittavat abikurs-
sit sekä kieliopintoja. Taito- ja taideaineissa tarjotaan syventäviä ja soveltavia kursseja 
tarpeen mukaan. Tarvittaessa käytetään itseopiskelua ja muualta ostettuja kursseja. Va-
paalasku- ja hiihtovalmennustoiminta antavat urheilijoille mahdollisuuden opiskelun ja 
harjoittelun joustavaan yhdistämiseen. Tämä toiminta lisää myös lukion houkuttele-
vuutta. Toimintaa kehitetään luontoliikunnan suuntaan.  
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tarjoamme monipuolista ja opiskelijalähtöistä opetusta. Huolehdimme siitä, että opetus 
on riittävän laajaa ja sen läpäisevyys on Lapin korkeimpia. 
Teemme aktiivisesti töitä opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi. Vahvistamme yhteistyötä 
kunnan muiden toimijoiden kanssa tarjotaksemme monipuolisen ja ajantasaisen tuen 
opiskelijoille. 

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 

− läpäisyaste valmistuneiden ylioppilaiden perusteella (LV 2017-18 aloittaneet 71 %) 
− suoritettujen kurssien määrä (2020-21: 860 kurssisuoritusta) 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Tarjoamme monipuolista ja opiskelijalähtöistä opetusta. Huolehdimme siitä, että opetus 
on riittävän laajaa ja sen läpäisevyys on Lapin korkeimpia. 
 
Teemme aktiivisesti töitä opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi. Vahvistamme yhteistyötä 
kunnan muiden toimijoiden kanssa tarjotaksemme monipuolisen ja ajantasaisen tuen 
opiskelijoille. 
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit 

Hyvinvoiva lukiolainen Yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa liittyen kiusaamisen 
ennaltaehkäisyyn. 
Yhteistyö harrastustoimintaa 
tarjoavien tahojen kanssa. 

Kiusaamisen esiintyvyys sosiaa-
lisessa mediassa. Oppilasky-
selystä saatu palaute. 
Harrastamisen yleistyminen. 
Oppilaskyselystä saatu palaute. 

Terve lukiolainen (TULES) Opiskeluergonomian paranta-
minen kalustehankinnoilla. 
Tietoisuuden lisääminen  

Hankintojen toteutuminen. 
Niska-hartiaseudun kunto. Oppi-
laskyselystä saatu palaute. 
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INTIME/Talouden Suunnittelu       34 LUKIO 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -11 343           

Muut suoritt. myyntituotot     -450       

Yleishallinnon maksut -9 404 -14 000 -13 000 -7,1 -13 000 -13 000 

Tuet ja avustukset -47 931 -21 309 -17 000 -20,2     

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -68 678 -35 309 -30 450 -13,8 -13 000 -13 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 363 484 384 917 435 322 13,1 377 500 377 500 

Henkilösivukulut 72 659 76 770 93 800 22,2 86 060 86 060 

Henkilöstökorvaukset -8 245   -4 000       

Asiakaspalvelujen ostot 27 931 8 000 4 000 -50,0     

Muiden palvelujen ostot 73 398 105 500 112 800 6,9 123 050 123 050 

Ostot tilikauden aikana 11 434 18 100 31 400 73,5 29 270 29 270 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset         300 300 

Vuokrat 4 679 6 000 9 200 53,3 13 200 13 200 

Muut toimintakulut 1 714 4 109 50 -98,8 500 500 

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 547 054 603 396 682 572 13,1 629 880 629 880 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 478 376 568 087 652 122 14,8 616 880 616 880 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 123 548           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 123 548           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 601 924 568 087 652 122 14,8 616 880 616 880 
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2.6.5 Kansalaisopisto 
 
Tehtävän kuvaus 

 
Kansalaisopisto järjestää koulutusta ja kursseja vapaata sivistystyötä koskevien sään-
nösten mukaisesti. Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja kuntalai-
sille mahdollisimman kattavasti. Mahdollistamme lisäksi etäopintoja muissa oppilaitok-
sissa tiedottamalla ja järjestämällä tentinvalvontapalveluja. 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia oppia ja harrastaa ja siten parantaa elämänlaa-
tua. Muoniolaiset ovat monipuolisia oppijoita, joten kurssitarjontammekin vastaa moni-
puolisiin kiinnostuksien kohteisiin sekä tarpeisiin. Kansalaisopisto hakee aktiivisesti yh-
teistyömahdollisuuksia eri sidosryhmien sekä muiden oppilaitosten kanssa. Opintokoko-
naisuuksia suunnittelemme tavoitteellisesti ja kuntalaisia kuunnellen. 
 

Arvioimme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
− osallistujien lukumäärä (LV 2019-20: 336 eri osallistujaa, 442 osallistumista) 
− kulttuurialan opetus kansalaisopistossa (645,15 opetustuntia/1000 asukasta, 2019) 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Opisto osallistuu hankkeisiin resurssien ja tarpeiden mukaan. Rahoituspohjassa mah-
dollisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös kansalaisopiston toimintaan. Etäopis-
kelua edistetään tiedottamalla eri oppilaitosten etätarjonnasta.  
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit 

Muiden koulutuksentarjoajien 

palvelujen käytön lisääminen 

ja helpottaminen 

Etsiminen ja tiedottaminen Tarjonnan määrä ja monipuoli-

suus. Mahdollisuuksien mu-

kaan myös opiskelijoiden ja 

suoritusten määrä. 

Opiskelijamäärän kasvattami-

nen omilla kursseilla 

Tarjonnan monipuolisuus ja 

tiedottaminen 

Osallistujatilastot 
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INTIME/Talouden Suunnittelu       36 KANSALAISOPISTO 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut -19 231 -18 000 -17 300 -3,9 -17 300 -17 300 

Tuet ja avustukset -1 961           

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -21 192 -18 000 -17 300 -3,9 -17 300 -17 300 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 73 651 76 416 79 613 4,2 78 641 78 641 

Henkilösivukulut 21 073 21 930 22 028 0,4 21 507 21 507 

Henkilöstökorvaukset -1 623           

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 13 537 16 650 16 600 -0,3 16 900 16 900 

Ostot tilikauden aikana 1 400 2 300 2 370 3,0 1 770 1 770 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 8 892 9 230 9 280 0,5 9 280 9 280 

Muut toimintakulut 968 770   -100,0 770 770 

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 117 898 127 296 129 891 2,0 128 868 128 868 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 96 706 109 296 112 591 3,0 111 568 111 568 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 4 442           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 4 442           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 101 148 109 296 112 591 3,0 111 568 111 568 
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2.6.6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Kirjastopalvelujen tavoitteena on tarjota nykyaikaisia kirjastopalveluita kaikille kunnan 
asukkaille. Tarjoamme asiakkaillemme pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistämme 
lukemista ja lukutaitoa, innostamme lukemaan, tarjoamme tietopalvelua sekä mahdollis-
tamme monipuolisen kirjastotilojen käytön. 
 
Kulttuuripalvelut tarjoavat monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikille kunnan asukkaille. 
Tarjoamme tuoreita kulttuuripalveluita, tiloja kulttuuritoimijoille sekä edistämme historian 
säilymistä perinnetyön kautta. Tuemme paikallisia kulttuuritoimijoita apurahalla, joka 
mahdollistaa paremman yhteistyön tapahtumien suunnittelussa. Kulttuuritilaisuuksia jär-
jestetään yhteistyössä paikallisten kulttuurivaikuttajien, kunnan muiden toimielinten sekä 
paikallisten yrittäjien kanssa. Museon tehtävänä on kartoittaa yhteistä kulttuurista ja so-
siaalista pääomaa. Museo pitää esillä suomalaista kulttuuriperintöä, tarjoaa opastusta 
sekä tapahtumia eri ikä- ja kohderyhmille. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Muoniossa asuu onnellisia ja tiedonjanoisia kuntalaisia, jotka saavat nauttia ajantasai-
sista sekä moderneista kirjastopalveluista. Meillä on laadukas ja kattava kokoelma, 
mistä valita. Meille tärkeää on asiakaslähtöisyys. Aineisto hankitaan kattavasti ja moni-
puolisesti ottaen huomioon kunnan väestörakenne, koulutus, harrastuneisuus sekä vir-
kistyksen tarve. Tiedotamme kuntalaisia kirjaston tarjoamista palveluista ja siitä, että ne 
on tarkoitettu kaikille tasavertaisesti. Kirjasto pyrkii tavoittamaan myös ne asiakkaat, 
jotka eivät fyysisesti pääse kirjastoon. Kirjastoauton reittisuunnitelmaa ja kirjaston auki-
olotunteja tarkkaillaan, jotta ne vastaavat asiakkaiden toiveita ja palvelevat asiakkaiden 
tarpeita mahdollisimman hyvin. Järjestämme kirjastossa oheistoimintaa, kuten kirjaesit-
telyjä, digiopetusta, kirjastokäytönopetusta ja kirjavinkkauksia sekä satutunteja ja nuor-
tentapahtumia. Panostamme entistä monipuolisempaan yhteistyöhön koulun, varhais-
kasvatuksen ja nuorisotoimen kanssa. 
 
Tavoitteena on kiinnittää huomiota henkilöstön työhyvinvointiin, ammattitaidon ja osaa-
misen kehittämiseen sekä kouluyhteistyön vaatimuksiin. 
Kulttuuripalvelumme vahvistavat kuntalaisten onnellisuutta sekä kokemuksia, ja herätte-
levät kuntalaisten aktiivisuutta. Tarjontamme on mahdollisimman saavutettavaa sekä 
laadukasta. Pyrimme nostamaan tapahtumien kävijämääriä. Kehitämme palveluitamme 
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 
 

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
− tapahtumien määrä (13 kpl/2019) ja osallistujamäärä 
− harrastaa taidetta tai kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 8. ja 9. lk oppi-

laista (53,7 %, 2019) 
− lainausten määrä (2020) 
− lainaajien määrä (2020) 
− käyntien määrä (2020) 
− lainaajakyselyn tulokset 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Pohjoisen e-Kirjasto käynnistyy vuonna 2022. 
Kirjasto pyrkii monipuolistamaan kirjastotilojen käyttöä ja tarjoamaan kirjastolain vaati-
malla tavalla tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. 
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Kirjasto velvoitetaan toteuttamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa saavutetta-
vasti, mistä pyritään huolehtimaan asianmukaisesti.  

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit 

Kulttuurikasvatussuunnitelman laa-
timinen ja käyttöönotto 

Live-hanke  
Sivistyspalveluiden yhteistyö 

Valmis suunnitelma 

Museon yhteisöllisen toiminnan ke-
hittäminen 

Tapahtumien lisääminen Osallistujamäärä 

Kirjasto turvallisena tilana nuorten 
vapaa-ajassa  

Tapahtumat, omatoimikirjasto, 
kohdistetut tapahtumat ja palvelut 

Nuorten asiointimää-
rät 

 

INTIME/Talouden Suunnittelu       44 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -84 977 -91 000 -86 860 -4,5 -90 200 -90 200 

Muut suoritt. myyntituotot -381 -500 -250 -50,0 -1 500 -1 500 

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset -78 000 -77 000 -83 645 8,6 -77 000 -77 000 

Muut toimintatuotot -931 -1 700 -2 600 52,9 -1 700 -1 700 

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -164 289 -170 200 -173 355 1,9 -170 400 -170 400 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 157 805 164 192 179 774 9,5 154 958 154 958 

Henkilösivukulut 43 292 42 540 45 183 6,2 39 815 39 815 

Henkilöstökorvaukset -812           

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 53 169 55 350 50 600 -8,6 51 300 51 300 

Ostot tilikauden aikana 74 299 65 400 66 000 0,9 62 750 62 750 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 1 500 2 000 2 000   1 500 1 500 

Vuokrat 7 530 11 810 8 100 -31,4 12 295 12 295 

Muut toimintakulut 1 687 900 1 935 115,0 900 900 

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 338 470 342 192 353 592 3,3 323 518 323 518 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 174 181 171 992 180 237 4,8 153 118 153 118 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 35 189           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 35 189           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 209 370 171 992 180 237 4,8 153 118 153 118 
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2.6.7 Nuorisopalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluita 
paikkakuntalaisille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille sekä kehittää toimintaa aktiivi-
sesti. Nuorisopalveluiden kohderyhmää ovat kaikki alle 29-vuotiaat kuntalaiset. Tehtä-
vänämme on kohderyhmän yhteisöllisyyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämi-
nen, syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäiseminen sekä kasvun ja kehityksen tukeminen 
eri elämäntilanteissa.  
 
Hyödynnämme toiminnassamme ennalta ehkäisevää työotetta sekä varhaista, avointa ja 
moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin paikallisesti kuin myös valtakun-
nallisesti. Erityisnuorisotyötä toteutetaan etsivällä nuorisotyöllä, jonka tehtävänä on tar-
jota yksilöllistä tukea elämän nivelvaiheissa kuten opinnoissa, työllistymisessä ja arjen 
hallinnassa sekä toimia perusnuorisotyön tukena. Kunnassa toimii aktiivinen nuorisoval-
tuusto, joka on paikallisten nuorten oma vaikuttamiskanava. 

  
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 

 
Muoniolainen nuoriso on onnellista ja osallistuvaa! Vahvistamme muoniolaisten lasten, 
nuorten ja nuorten aikuisten monipuolisia osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdolli-
suuksia. Teemme kaikkemme eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäise-
miksi. Vahvistamme kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten sekä koko yhteisön hyvinvoin-
tia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tarjoamme avoimia ja ohjattuja vapaa-ajan toi-
mintoja kuten erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kerhoja, leirejä ja tapahtumia ympäri 
vuoden sekä tarjoamme viihtyisät ja ajanhermolla pysyvät tilat yhdessä olemiseen. 
 

Seuraamme toimintalupauksemme vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
− nuorten tyytyväisyys elämäänsä (71,40 %, 2019) 
− yksinäisyyttä kokevat koululaiset (23,70 % 2019) 
− kiusaamista kokeneet koululaiset vähentyneet (15,8 %, 2017)  

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Seuraamme nuorisopalveluiden kentän alati tapahtuvia muutoksia ja etenkin nuoriso-
työlle merkittävää hankemaailmaa ja reagoimme niihin tarvittaessa. Koronan myötä to-
teutamme entistä enemmän liikkuvaa ja jalkautuvaa nuorisotyötä sekä erilaisia digitaali-
sen nuorisotyön työmuotoja. Koronapandemian myötä panostamme etenkin lasten ja 
nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen ja sen vuoksi turvallisten aikuisten 
määrä kunnassa on oleellisen tärkeä. Kiusaamisen vastainen työ on koko palvelualeen 
yhteinen tavoite ja tähän vastaamme juurruttamalla koulunuorisotyön osaksi arkea sekä 
kehittämällä monipuolisia kerho/harrastusmahdollisuuksia. Aktivoimme jälleen tapah-
tuma/leiritoimintaa joka on viime vuosien pandemian vuoksi ollut mahdotonta toteuttaa. 
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit 

Kiusaamisen vastainen työ.  
Koulunuorisotyön kehittämi-
nen. 
 

Yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin 
tukeminen. 

Turvallisten aikuisten määrä li-
sääntynyt eli koulunuoriso-
työtä jatkettu hankekauden jäl-
keen kunnan omin varoin.  
Kyselyistä saatu palaute. 
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Koulunuorisotyön kehittäminen 
sekä nuorten ja koulun henkilö-
kunnan toiveiden huomioiminen 
työmuotoa juurruttaessa. 

Nuorten tyytyväisyys elä-
määnsä kasvanut. 
Kiusaamista kokevat lapset ja 
nuoret vähentyneet. 

Muoniolaisen kerho- ja har-
rastusmallin kehittäminen. 
 

Aktivoidaan etsivä harrastustoi-
minta (löydettävä niille lapsille 
harrastus jotka eivät harrasta 
vielä mitään). 
Aktivoidaan mukaan kolmas sek-
tori palveluntuottajiksi. 

Harrastusaktiivisuus lisäänty-
nyt. 
Saatu harrastustoimintaan 
mukaan niitä, joilla ei vielä ole 
yhtään harrastusta. 
Uusia toimintamalleja luotu 
yhteistyössä kunnan toimijoi-
den ja kolmannen sektorin 
kanssa. 

Leiri- ja tapahtumatoimin-
nan aktivointi 

Tehostetaan mainostusta ja mo-
nipuolisia leiri/tapahtumavaihto-
ehtoja nuorten toiveiden mukai-
sesti.  

Järjestettyjen leirien ja tapah-
tumien määrä.  
Osallistujamäärien seuranta. 

 

INTIME/Talouden Suunnittelu       46 NUORISOPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -786           

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut -590 -1 600 -1 600   -1 100 -1 100 

Tuet ja avustukset -41 000 -36 500 -52 702 44,4 -30 000 -30 000 

Muut toimintatuotot             

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -42 376 -38 100 -54 302 42,5 -31 100 -31 100 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 102 995 100 952 130 577 29,3 101 800 102 300 

Henkilösivukulut 22 782 23 050 28 923 25,5 23 232 23 300 

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 10 352 19 650 19 900 1,3 13 150 13 150 

Ostot tilikauden aikana 4 953 5 300 9 800 84,9 3 300 3 300 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 200 200 200       

Vuokrat 1 043 1 300 1 500 15,4 1 500 1 500 

Muut toimintakulut 20 600 600   1 250 1 250 

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 142 345 151 052 191 500 26,8 144 232 144 800 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 99 969 112 952 137 198 21,5 113 132 113 700 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 15 790           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 15 790           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 115 759 112 952 137 198 21,5 113 132 113 700 
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2.6.8 Liikuntapalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 

 
Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuudesta harrastaa liikuntaa 
hyvinvointia ja terveyttä edistävällä tavalla sekä kehittää toimintaa aktiivisesti. Liikunta-
palvelujen kohderyhmää ovat kaikenikäiset kuntalaiset. Tehtäväkuvauksen tavoittee-
seen päästäksemme tuotamme itse liikuntapalveluja huomioiden eri käyttäjäryhmät. 
Teemme laajaa yhteistyötä kunnan eri yksiköiden kanssa tapahtumien ja toimintojen jär-
jestämisessä sekä hanketyössä. Tuemme liikunnan seuratoimintaa avustuksilla ja urhei-
lusaavutuksista palkitaan kunnassa hyväksytyn kriteeristön mukaisesti. Kannustamme 
kuntalaisia käyttämään hyviä liikuntapaikkojamme myös omatoimisesti hyvinvoinnin li-
säämiseksi. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 

 
Tavoitteenamme on tukea onnellisia sekä liikkuvia kuntalaisia. Tyytyväiset asiakkaat 
sekä vieraat ovat meille tärkeitä. Kannustamme muoniolaisia osallistumaan kuntoa nos-
taviin haasteisiin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Osallistumme mui-
den kunnan yksiköiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa omalla asiantuntemuk-
sellamme tapahtumien, kerhojen, retkien ja leirien järjestämiseen ja hanketyöhön. Ta-
voittelemme hyvinvointia edistävän liikunnan harrastamista kaikkien eri ikäisten kunta-
laisten keskuudessa, huomioimme työssämme erityisryhmät ja täydennämme tasok-
kailla palveluillamme kolmannen sektorin toimintaa. Pyrimme saamaan vetovoimaisia 
uusia tapahtumia paikkakunnalle ja avustetaan järjestelyissä henkilöresurssien puit-
teissa. Kehitämme yhdessä kunnan elinvoimaosaston kanssa toimivia liikunta- ja ulkoilu-
paikkoja. 

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 

− kunnan liikunnan edistämisen toimet (55 pistettä, 2020, TEA-viisari, tulokset parilli-
sina vuosina) 

− kuntalaisten liikunta-aktiivisuus (nuorten liikunta-aktiivisuus 18,8 %, 2021)  

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Seurataan rahoitus- ja hanketilannetta ja huomioidaan nopeasti esiin tulevat muutokset. 
Liikuntapaikkojen hoidon siirtyminen elinvoimapalveluihin vapauttaa resurssia kehittää 
kuntalaisten elämänlaatua ja liikuntaharrastusta kehittäviä toimia kaikissa ikäryhmissä. 
Otamme entistä tarkemmin huomioon koko palvelualueen yhteisen tavoitteen kiusaami-
sen ehkäisemiseksi puhumalla asiasta reilusti ääneen jokaisen ryhmän kanssa ohjausti-
lanteessa, jotta harrastaminen on kiusaamisvapaata ja samalla edistetään suvaitsevaa 
ryhmätoimintaa. Tavoitteemme on hanketyön avulla saada liikuntaneuvonta osaksi elä-
mäntapaneuvonnan palvelutarjontaa ja hyvinvointimentorointia. 
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  
 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit 

Kerho- ja harrastustoimin-
nan kehittäminen 
 

Yhteistyö harrastustoimintatyö-
ryhmän kanssa 

Oppilaskyselystä saatu palaute 
Kerhojen- ja kerhoilijoiden 
määrä 

Elintapaneuvonnan kehittä-
minen 

Elintapaneuvontaverkoston 
luominen ja toiminnan suunnit-
telu ja käynnistäminen 

Elintapaneuvonnan käynnistämi-
nen 

Lasten liikkumisen kehittä-
minen 

Varhaiskasvatuksen liikunta-
hankkeen toteuttaminen ”Hel-
miä Tunturin Juurella” 

Avustus saatu ja toiminta jää 
osittain vakiintuneeksi hankkeen 
jälkeen 

 

INTIME/Talouden Suunnittelu       48 LIIKUNTAPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut -9 595 -14 700 -15 200 3,4 -16 000 -16 000 

Tuet ja avustukset     -3 500       

Muut toimintatuotot -2 819 -3 450 -3 000 -13,0     

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -12 414 -18 150 -21 700 19,6 -16 000 -16 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 62 369 65 142 63 906 -1,9 53 271 53 271 

Henkilösivukulut 17 224 14 816 17 015 14,8 14 550 14 550 

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 5 829 9 880 17 820 80,4 10 000 10 010 

Ostot tilikauden aikana 11 224 8 040 8 090 0,6 4 780 4 780 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 5 160 6 000 6 000   6 000 6 000 

Vuokrat 659 950 950   850 850 

Muut toimintakulut 351 350 350   350 350 

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 102 816 105 178 114 131 8,5 89 801 89 811 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 90 402 87 028 92 431 6,2 73 801 73 811 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 6 902           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 6 902           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 97 304 87 028 92 431 6,2 73 801 73 811 
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2.7 Elinvoima lautakunta 
 

2.7.1 Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Hallinnon tavoitteena on elinvoimaosaston palvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen te-
hokkaalla ja taloudellisella tavalla. Hallinnon palveluihin kuuluvat yleinen hallintokunnan 
palveluiden kehittäminen, suunnittelu ja seuranta, toiminnan koordinointi sekä sisäinen 
ja ulkoinen yhteistyö.  
 
Tulosalueeseen kuuluvat elinvoimalautakunnan kokoustoiminnan lisäksi mm. asunto- ja 
tilavuokraus, maankäyttöpalvelut ja kaavoituksen ohjaus. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Jatkamme työtä elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi mm. huolehtimalla 
riittävästä ja monipuolisesta tonttitarjonnasta kaavoituksen ja maanhankinnan avulla.  
 
Vahvistamme elinvoimaa suunnittelemalla kuntalaisten, kiinteistön omistajien ja paikal-
listen yrittäjien kanssa yhdessä, miten varmistamme kestävän kehityksen ja ympäristön 
kunnioittamisen muoniolaisten arjessa. 
 

Seuraamme toimintalupauksen vaikuttavuutta mm. seuraavilla mittareilla 
− tonttitarjonnan kehittymisellä (tilanne nyt) 
− asukkaiden määrän kehitys (2020) 
− ilmanlaatu 

  
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  

− Muonion kunnan organisaatiouudistuksen jalkauttaminen 
− vahvistetaan edunvalvontaa painottaen liikenneturvallisuusasioita vuoden 2022 ai-

kana 
− maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus vuoden 2022 aikana  
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Siirrymme kuntatyössä kohti 
uutta aikaa 

Sisäisen tiedonhallinnan kehittä-
minen 

Sisäisen tiedonhallinnan sähköi-
sen arkiston suunnittelu ja toteu-
tus 

Uuden hyvinvoivan työ- ja toi-
mintaympäristön muodostami-
nen 

HYPPY-hankkeen toimenpitei-
den jalkauttaminen. Kehityskes-
kustelujen pitäminen. Koulutus-
kalenterin laatiminen. Onnistu-
misen edellytysten luominen. 

Kunnan työhyvinvointia mittaa-
vat kyselyt. TYHY-toimenpitei-
den määrä. 

Luomme hyvinvointia lisäämällä 
yhteistyötä valtion kanssa turval-
lisen liikenneympäristön saavut-
tamiseksi.  

Edunvalvonta ELY:n / valtion 
suuntaan; VT 21 ja KT 79 ja 
Puthaanrannantien liikennetur-
vallisuuden  parantaminen. 

Edunvalvonnan kohteena ole-
vien toimenpiteiden edistyminen 
(raportointi lautakunnalle) 

Mahdollisuus elinkeinoihin syn-
tyy ainutlaatuisesta, puhtaasta 
luonnosta, josta pidämme huo-
len myös tulevaisuudessa. 

Hiilijalanjäljen pienentäminen 
kunnan toiminnoissa. 

Selvitys nykytilanteesta ja suun-
nitelma tulevaisuudesta (esim. 
Green office).  
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INTIME/Talouden Suunnittelu       50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT   

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -1 280           

Muut suoritt. myyntituotot -2 720 -4 000 -4 000       

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset -10 586 -8 000 -8 000       

Muut toimintatuotot -308 -100 -100       

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -14 894 -12 100 -12 100       

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 97 866 114 159 124 518 9,1 120 000 120 000 

Henkilösivukulut 33 869 30 341 41 388 36,4 37 900 30 900 

Henkilöstökorvaukset -812           

Asiakaspalvelujen ostot 21 305 31 068 21 068 -32,2     

Muiden palvelujen ostot 19 364 28 640 28 640   50 000 50 000 

Ostot tilikauden aikana 2 471 7 100 7 100   7 500 7 600 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 2 140 1 700 2 480 45,9 4 500 4 500 

Muut toimintakulut 1 594 100 100       

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 177 797 213 108 225 294 5,7 219 900 213 000 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 162 903 201 008 213 194 6,1 219 900 213 000 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 26 655           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 26 655           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 189 558 201 008 213 194 6,1 219 900 213 000 
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2.7.2 Rakennustarkastuspalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Rakennusvalvonta on maankäytön prosessin viimeinen lenkki. Sen tehtävänä on valvoa 
ja ohjata rakentamista, eli huolehtia siitä, että suunnittelu ja rakentaminen tapahtuvat 
maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen (MRL, MRA) ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten (ml. rakennusjärjestys) sekä voimassa olevan kaavan mukai-
sesti. 
 
Rakennusvalvonta antaa ohjeita ja neuvoja rakentajille, käsittelee rakentamiseen ja mai-
seman muuttamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset, vastaa ra-
kennetun ympäristön valvonnasta sekä hoitaa rakentamisen arkisto- ja tietopalvelua. 

 
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Rakennusvalvonnan tavoitteena on laadukas asiakaspalvelu. Tarjoamme luvanhakijoille 
apua hankkeen ensimetreiltä loppukatselmukseen asti. Tavoitteena on käsitellä hake-
mukset viivytyksettä. Yleistavoitteena 3 viikon käsittelyaika. 

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 

− myönnettyjen lupien käsittelyaika  

 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

− Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus vuoden 2022 aikana 
− Asiakaspalvelua kehitetään vuoden 2022 aikana. Panostetaan ohjaukseen ja neu-

vontaan päivittämällä kunnan internetsivulla olevat rakennusvalvonnan ohjeet. Li-
säksi pyrimme tehostamaan toimintatapaamme lisäämällä palveluumme muistutus-
palvelun raukeaville rakennusluville. Tavoitteenamme on tällä tavalla avustaa raken-
nushankkeiden loppuunsaattamisessa. 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Vahvistamme kuntalaislähtöistä 
toimintatapaa  

Rakennuslupaprosessin selkeyt-
täminen kuntalaisille kuvaamalla 
rakennuslupaprosessi kuntalais-
lähtöisesti kunnan internetsi-
vulle. Lisäämme rakennusval-
vonnan resurssia. 
Neuvonnan lisääminen. 

Prosessin kuvaaminen ja inter-
netsivujen päivittäminen ensim-
mäisen kvartaalin aikana.  
Asiakastyytyväisyyskysely vuo-
den 2022 lopulla. 

Tavoitteena on  
vahvistaa yhdessä tekemistä ja 
verkostomaista toimintatapaa  
sekä ottaa käyttöön uusia inno-
vaatioita palvelutuotannossa. 

Kuntayhteistyön selvittäminen 
(kuten ympäristönsuojelu) 

Selvityksen antaminen lautakun-
nalle kuntayhteistyön järjestä-
miseksi. 
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INTIME/Talouden Suunnittelu       51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot             

Yleishallinnon maksut -52 137 -50 000 -57 500 15,0 -60 000 -60 000 

Tuet ja avustukset             

Muut toimintatuotot -168 -110 -110       

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 305 -50 110 -57 610 15,0 -60 000 -60 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 56 305 50 837 67 899 33,6 65 500 65 500 

Henkilösivukulut 12 696 12 381 14 110 14,0 13 590 13 590 

Henkilöstökorvaukset -1 218           

Asiakaspalvelujen ostot   5 000 5 000       

Muiden palvelujen ostot 26 717 29 160 29 160   33 000 33 000 

Ostot tilikauden aikana 5 600 600       

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 2 565 3 000 3 000   4 000 4 000 

Muut toimintakulut 40           

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 97 110 100 978 119 769 18,6 116 090 116 090 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 44 805 50 868 62 159 22,2 56 090 56 090 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset)             

TOIMINTAKATE (sisäiset)             

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 44 805 50 868 62 159 22,2 56 090 56 090 
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2.7.3 Ravitsemus- ja siisteyspalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Keskuskeittiö toimii Lappian toimipisteessä ja tuottaa kunnan ruokapalveluja kouluille, 
päiväkodeille, vanhusten palveluasumisyksiköihin, terveyskeskuksen vuodeosastolle, 
työpajalle, kehitysvammaisten päivätoimintakeskukselle sekä kunnan hallintokunnille. 
Lisäksi teemme aterioita kotipalvelun asiakkaille.    
Toimipisteemme on avoin myös ulkopuolisille asiakkaille. Keskuskeittiö toimii arkipäivi-
sin klo 7.00 – 15.00. Lounastarjoilu toteutetaan koulujen toimintapäivinä. Valmistettavat 
ateriamäärät kouluvuoden aikana ovat:  
− lounaat 480 / pvä  

− päivälliset 60 / pvä  
− oheistuotteet, kokoustarjoilut ja kahvilatuotteet 
  

Siisteyspalvelut tuottaa palveluita kunnan kiinteistöille ja Ammattiopisto Lappialle.       
Siivouspalvelut tuotetaan arkipäivisin klo 5.00 – 15.00. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Ruokapalvelut edistävät hyvinvointia, ja tarjoavat asiakkaille mahdollisimman terveellistä 
sekä maistuvaa ruokaa! Keskuskeittiön toiminnallinen on tuottaa hyvää ja ravitsevaa 
ruokapalvelua kunnan eri laitoksille elintarvikelain asettamien suositusten mukaisesti. Li-
säämme kestävästi kasvisten käyttöä, ja minimoimme ruokailun väliin jättävät asiak-
kaat.   
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta mm. seuraavilla mittareilla 
− kouluruoan väliin jättävät oppilaat (26,8 %, 2019)  
− kasvikset lasten ruokavaliossa (82,4 % 2017)  

 
Siisteyspalvelut huolehtivat kiinteistöjen puhtaanapidosta ylläpito- ja perussiivouksin. 

 
  
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Reseptiikan tuotekehitys 
  

Reseptiikka ohjelman käyttöön-
otto jokapäiväiseen työntekoon.  

Onko ohjelmisto käytössä? 
Onko ruuan tuoteselosteet näh-
tävillä?  

Ravinnon hiilijalanjäljen hallitse-
minen. 
Lähiruuan (Lappi) käyttäminen 
keskimäärin 3 viikon välein. 

Alueen ihmisten kannustaminen 
laadukkaan lähiruuan tuottami-
seen, riittävä määrärahavaraus 
lähiruokaan.  
Kasvisruoka tarjolla linjastossa 
ensimmäisenä.  

Lähiruokapäiviä vähintään 15 
päivää/vuosi. Lähiruokapäivän 
hinta versus normiruoka €/pvä. 
 
Kasvisruuan menekin ja hävikin 
kehitys. 

Pesuaineiden ympäristöystäväl-
lisyyden selvittäminen 

Etsitään ympäristöystävälliset ja 
tehokkaat pesuaineet. 

50 % pesuaineiden kokonais-
määrästä ympäristöystävällisiä 

Aktiiviveden käyttäminen sii-
vouksessa 

Aktiiviveden kokeileminen eri sii-
vousvaiheissa 

Yhden kiinteistön siivoaminen 
aktiivivedellä. 
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INTIME/Talouden Suunnittelu       54 RAVITSEMUS- JA SIISTEYSPALVELU 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -117 081 -120 000 -120 000   -150 000 -150 000 

Muut suoritt. myyntituotot -472 051 -832 610 -980 691 17,8 -826 510 -826 510 

Yleishallinnon maksut -19 005           

Tuet ja avustukset -840 -500 -1 000 100,0     

Muut toimintatuotot -26 036 -28 190 -29 990 6,4     

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -635 013 -981 300 -1 131 681 15,3 -976 510 -976 510 

              

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 233 420 488 208 570 446 16,8 540 000 540 000 

Henkilösivukulut 52 862 108 990 144 277 32,4 112 060 112 060 

Henkilöstökorvaukset -3 313   -9 000       

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 28 726 59 950 55 400 -7,6 40 000 40 000 

Ostot tilikauden aikana 244 047 291 400 343 900 18,0 250 000 250 000 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 47 957 47 700 46 500 -2,5 50 000 50 000 

Muut toimintakulut 4 007           

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 607 706 996 248 1 151 523 15,6 992 060 992 060 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) -27 307 14 948 19 842 32,7 15 550 15 550 

              

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 17 888           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 17 888           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -9 419 14 948 19 842 32,7 15 550 15 550 
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2.7.4 Kiinteistö- ja tiepalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Kiinteistönhoidon tehtävänä on kaikkien kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteis-
töjen ylläpito, peruskorjaus sekä kunnan uusien tilojen rakentaminen.  Lisäksi kiinteistö-
palvelu vastaa kunnan omistamien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden isännöinnistä ja 
vuokrauspalvelusta. Kiinteistö- ja tiepalvelut vastaa myös kunnan kaavateiden ja yleisten 
alueiden kunnossapidosta.  

 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Teemme kiinteistönhuoltoa vastuullisesti ja taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestävällä tavalla.  Ennakoimme ja etenemme suunnitelmallisesti vastuullisina kiinteis-
tönomistajina, huolehdimme asiakkaiden sekä kuntalaisten eri tarpeet. 
 
Edistämme muoniolaisten onnellista arkea ja lisäämme alueen houkuttelevuutta muun 
muassa tekemällä kesäisin ympäristötyönä alueen raivausta ja/tai ruoppausta kuntalai-
sille ja matkailijoille vetovoimaisissa paikoissa.    

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 

- Investoinnit puistoihin ja yleisiin alueisiin (16,9 €/as, 2019)   
- Kierrätysasemat (0.87 kierrätysasemat/1000 asukasta, 2019)  

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

- sähköinen huoltokirja käyttöön kokonaisvaltaisesti 
- osallistutaan kuntien tilatieto -hankkeeseen 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Laadukas ja tehokas talvikun-
nossapito 

Tavoitetta vastaava kilpailutus Tienkäyttäjien ilmoitukset 

Turvallisuuden parantaminen 
koulukeskuksella.  

Koulukeskukselle toimiva jättö-
paikka.   
Käyttäjien kuuleminen (kysely).  

yli 5 km/h ylinopeuksien 
määrä vähenee 70 %.  
Kyselyn tulokset. 

Katuverkoston parantaminen. Uusien kevyen liikenteen väylien 
suunnittelu ja vanhojen perus-
korjauksen suunnittelu.  
Katuverkostojen peruskorjaus. 

Toteutuneet katusuunnitelmat. 

Lisäämme kierrätystä Muonion 
kunnan kohteissa.   
 
 
Maansiirto- ja raivausjätteen asi-
anmukainen käsittely. 

Käydään keskustelua alueen jä-
tehuoltotoimijoiden kanssa ke-
räysmahdollisuuksista.  
 
Jätevesilaitoksen yhteydessä 
olevan jätealueen tulevaisuuden 
suunnittelu. 

Onko suurimmilla kiinteistöillä 
järjestetty lisäjakeiden keräys 
(muovi, lasi, metalli, ongelma-
jäte).   
Maa-aineksen, raivausjätteen ja 
biojätteen sijoitusvaihtoehtojen 
selvittäminen. 

Huolehdimme rakennusten kun-
nossapidosta vastuullisesti toimi-
tila-ohjelman mukaisesti.    

Laaditaan sähköiseen huoltokir-
jaan kiinteistökohtaiset huoltotoi-
menpiteet.   

Väh. 5 kiinteistöllä käytössä 
sähköinen huoltokalenteri.  
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INTIME/Talouden Suunnittelu 56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT  

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä -28 517 -21 500 -50 080 132,9     

Muut suoritt. myyntituotot -39 278 -200 -200       

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset -57 277           

Muut toimintatuotot -917 857 -918 202 -893 202 -2,7 -950 000 -950 000 

Valmistus omaan käyttöön -20 550 -24 009   -100,0     

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -1 063 479 -963 911 -943 482 -2,1 -950 000 -950 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 401 742 222 329 210 265 -5,4 468 000 468 000 

Henkilösivukulut 144 876 108 960 81 842 -24,9 97 120 97 120 

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot 650           

Muiden palvelujen ostot 397 234 687 395 662 575 -3,6 1 590 000 1 590 000 

Ostot tilikauden aikana 583 948 579 910 574 040 -1,0 31 000 31 000 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 19 991 20 000 30 000 50,0 15 000 15 000 

Vuokrat 299 222 379 178 372 362 -1,8 1 000 1 000 

Muut toimintakulut 57 644 17 790 21 790 22,5     

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 1 905 307 2 015 562 1 952 874 -3,1 2 202 120 2 202 120 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 841 828 1 051 651 1 009 392 -4,0 1 252 120 1 252 120 

TOIMINTATULOT (sisäiset) -932 300           

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 49 179           

TOIMINTAKATE (sisäiset) -883 121           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -41 293 1 051 651 1 009 392 -4,0 1 252 120 1 252 120 
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2.7.5 Liikuntapaikat ja reitistöt 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen sekä ulkoilureiteistä huolehtiminen. 
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tavoitteenamme on tukea onnellisia sekä liikkuvia kuntalaisia ja mahdollistaa monipuoli-
nen puhtaassa luonnossa liikkuminen myös vieraille. Ylläpidämme, kunnostamme ja mo-
nipuolistamme ulkoilureittejä siten, että ne ovat vetovoimaisia, turvallisia ja helppoja käyt-
tää ja tukevat Muonion kunnan elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämää. Kehittämistyön tu-
kena toimii kunnan reittityöryhmä ja liikuntatoimi. Osallistumme aktiivisesti Tunturi-Lapin 
kuntien reittitapaamisiin. 
 

Seuraamme palvelulupauksen toteutumista mm. seuraavilla mittareilla 
 

− Virkistys- ja urheilualueet (MayorsIndicators) 
  
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 

 
- ulkoliikuntapaikkojen ja reittien hoito on siirtynyt liikuntatoimelta elinvoimapalveluiden 

alle organisaatiouudistuksen yhteydessä 2021 
- selvitetään mahdollisuutta reittien monipuolistamiseksi esimerkiksi monikäyttöreittien 

avulla sekä panostamalla kesäreitteihin  
- tavoitteena on kehittää ulkoilureitistö ja saada latujenhoito kestävälle pohjalle ja pa-

rantaa sen ennakoitavuutta siirtymällä avustusperusteisesta toiminnasta sopimuspe-
rusteiseksi kaudelle 2022 – 202 

- parannamme myös reitteihin liittyvää sähköistä tiedonhallintaa uusien teknologioiden 
käyttöönoton avulla 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Ulkoilureitistön määrän ja laa-
dun (hiihto, pyöräily, polku-
juoksu, eläinavusteiset lajit 
sekä muut mahdolliset etene-
mismuodot) kehittäminen mat-
kailun edellyttämälle tasolle. 

Reittiohjelman laatimisen 
aloittaminen FCG:n ulkoreitti-
verkoston kehittämissuunnitel-
maa hyödyntäen. 
Kaksivuotinen kokeilu moni-
käyttöreiteistä. 

Reittiohjelman runko esitelty 
lautakunnalle. 
 
 
Palautekysely monikäyttöreitin 
käyttöönoton jälkeen. 

Latujen ja moottorikelkkareit-
tien hoito kestävällä pohjalla 
2022 - 2023 kaudella 

Palautekysely reittien laajuu-
desta ja kunnosta keväällä 
2022. Kilpailutus latujen- ja 
moottorikelkkareittien hoidosta 
keväällä 2022, voimassa ole-
vat sopimukset kaudelle 2022-
2023. 

Palautekyselyn tulokset esi-
telty lautakunnalle. 
Kilpailutus tehty ennen kesää 
Voimassaoleva sopimus syk-
syllä 2022 

Sähköisen tiedonhallinnan pa-
rantaminen 

Sähköinen reitti- ja ulkoliikun-
tapaikkapalvelu kuntalaisille ja 
vierailijoille. Latu- ja moottori-
kelkkareittien saattaminen 
paikkatietomuotoon. 

Päivitetty Lipas-tietokanta 
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INTIME/Talouden Suunnittelu 58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT  

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot -323           

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset -3 100 -3 430   -100,0     

Muut toimintatuotot -1 027 -200   -100,0     

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -4 450 -3 630   -100,0     

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 36 331 35 963 56 240 56,4 28 100 28 600 

Henkilösivukulut 7 441 10 380 11 660 12,3 5 850 5 960 

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot 968   1 000       

Muiden palvelujen ostot 30 860 64 940 118 440 82,4 92 500 92 500 

Ostot tilikauden aikana 21 835 23 430 14 830 -36,7 6 500 6 500 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 28 000 28 000   -100,0     

Vuokrat 6 230 7 220 4 300 -40,4     

Muut toimintakulut   5 000   -100,0     

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 131 665 174 933 206 470 18,0 132 950 133 560 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 127 215 171 303 206 470 20,5 132 950 133 560 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset)             

TOIMINTAKATE (sisäiset)             

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 127 215 171 303 206 470 20,5 132 950 133 560 

 

2.7.6 Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut 
 

Yrityspalvelut, kansainvälinen yhteistyö, kunnalliset kärkihankkeet ja strateginen kehittä-
minen, kylien kehittäminen, kuntabrändi ja –markkinointi, saavutettavuus ja joukkolii-
kenne, yhdistys- ja järjestöyhteistyö sekä hyvinvoinnin edistämistoimenpiteet. 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Kuntakehittämis- ja markkinointipalveluissa vastaamme elinkeinopalveluiden kehittämi-
sestä; järjestämme ja tarjoamme yrityspalveluita alueemme elinkeinotoimijoille. Vas-
taamme kunnallisten kärkihankkeiden koordinoinnista ja osallistumme strategiseen ke-
hittämiseen sekä kylien kehittämiseen. Vastaamme kunnan brändityöstä toteuttamalla 
kuntamarkkinoinnin toimenpiteitä. Edistämme kunnan saavutettavuutta ja löydettävyyttä, 
kehitämme joukkoliikennettä. Olemme aktiivisia kunnallisissa, seutukunnallisissa, maa-
kunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, sidosryhmissä sekä 
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foorumeissa ja teemme yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Edistämme onnel-
lista arkea ja hyvinvointia tuottamalla hyvinvointia edistäviä palveluita poikkihallinnolli-
sessa yhteistyössä.  
  

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Vahvistamme muoniolaisten onnellista arkea ja elinvoimaa. Edistämme elinkeinotoimijoi-
den toimintaedellytyksiä toteuttamalla toimintaympäristöä parantavia ja ihmisten hyvin-
vointia lisääviä toimenpiteitä kunnan omin toimin ja yhteistyössä yritysten, yhdistysten, 
yhteisöjen, järjestöjen, kuntalaisten ja kuntaorganisaation palvelualueiden kanssa. Ta-
voitteenamme on vastuullinen ja kestävä, tarvelähtöinen ja resurssiviisas muoniolaisiin 
vahvuuksiin pohjautuva kuntakehittäminen ja hyvinvoinnin edistämistyö. 

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
− Työpaikat työvoimaa kohden (0,97, 2017)  
− Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (176 1000e/hlö, 2019)  
− Majoitusliikkeiden käyttöaste (57,5 %, 2020)  
− Yritysten konkurssit (0,37 %, 2019)  
− Yhteisövero-osuus (353,41 e/as, 2019)  
− Työpaikkojen moninaisuus (55.52 indeksiarvo, 2017)  
− Työpaikat työvoimaa kohden (0,97 työpaikkaa/työvoima, 2019)  
− Yrityskanta (115,83, yritykset/1000 asukasta, 2019)  
− Uudet yritykset (8,67 yritykset/1000 asukasta, 2019)  
− Väestönmuutos (0,40 %, 2019)  

− Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet (38.00 pistettä, 2019) 

 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 
- Korona-ajan seuraukset näkyvät myös tulevana talousarviovuotena 2022. Yritykset 

ja elinkeinot pyrkivät elvyttämään toimintojaan ja esimerkiksi investointeja ei välttä-
mättä tehdä vielä täysimääräisesti vuoden 2022 aikana. Erityisesti matkailutoimiala 
kärsii voimakkaasti työvoimapulasta, koska toimialalla työskentelevistä moni on ha-
keutunut koronapandemian aikana toisiin tehtäviin. Yhtenä toimenpiteenä työvoima-
pulan kitkemiseksi talousarviovuonna on asumisen mahdollisuuksien edistäminen. 

- Korona-aika on hankaloittanut verkosto-, yhdistys- ja järjestöyhteistyön tekemistä ja 
monen hyvinvointi sekä toimintakyky on saattanut heikentyä. On tärkeää panostaa 
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vahvistamiseen sekä verkostoyhteistyön 
tiivistämiseen sekä toimijoiden aktivoittamiseen. 

- EU-ohjelmakauden vaihdos on tapahtunut ja uusi ohjelmakausi on alkanut talousar-
viovuoden aikana. Uuden ohjelmakauden myötä otetaan käyttöön uudet rahoi-
tusinstrumentit sekä haku- ja raportointimenettelyt. Tämä vaatii osaamisen päivittä-
mistä myös kuntaorganisaation työntekijöiltä ja entistä enemmän hankkeiden valmis-
teluaikaa. 

- Kunnan organisaatiouudistuksen myötä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistäminen on siirtynyt hyvinvointikoordinaattorin työn siirtymisen myötä osaksi kun-
takehittämisen ja markkinoinnin tehtäväaluetta, elinvoimapalveluiden palvelualueelle. 
Henkilöstö- ja tehtäväsiirtoja on tehty tämän lisäksi myös entisen elinkeinotoimen 
työntekijöiden ja tehtävien siirryttyä yhteen aikaisemman teknisen toimen osaston 
kanssa muodostaen näin elinvoimapalveluiden palvelualueen. Tehtäviä, vastuita ja 
rooleja on tarkasteltu uudelleen ja tehty niihin joitakin muutoksia. 
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  
 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Edistämme onnellista arkea – 
luomme terveyttä ja hyvinvointia 
yhteistyössä kaikkien halukkai-
den kanssa. 

Panostamme hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen työhön, jossa 
keskeisenä toimenpiteenä on hy-
vinvointitiimin koordinointi ja työs-
kentely sekä laajan hyvinvointi-
kertomuksen laatiminen.  
Vahvistamme yhteistyötä ja ver-
kostomaista toimintatapaa yhdis-
tysten, järjestöjen ja yhteisöjen 
kanssa ottamalla toimijat mukaan 
palvelutuotannon suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.  

Laaja hyvinvointi- ja turvalli-
suuskertomus on tehty. 

Vahvistamme Muonion elinvoi-
maa – luomme elinkeinoelä-
mälle ympärivuotisia mahdolli-
suuksia kestävyyttä ja vastuulli-
suutta vahvistavilla toimenpi-
teillä.  

Edistämme erilaisten asumismah-

dollisuuksien syntymistä valmiste-

lemalla asumisen edellytyksiä pa-

rantavan hankekokonaisuuden. 

Teemme saavutettavuuden edis-

tämisen joukkoliikenteen kokei-

luja. 

 
Vahvistamme yhteistyötä ja osal-
listumme matkailun alueorgani-
saatiomallin pilotointiin. 

Asumisen edellytysten kehittä-

mishankkeen hankehakemus 

on tehty. 

 

Tehtyjen toimenpiteiden ja ko-

keilujen määrä. Julkisen liiken-

teen vuorojen määrä on lisään-

tynyt. 

 Matkailun alueorganisaatio-

malli on valmistunut. 
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INTIME/Talouden Suunnittelu       60 KUNTAKEHITT. JA MARKKIN.PALV. 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot             

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä 58           

Muut suoritt. myyntituotot -5 935 -5 400   -100,0 -5 000 -5 000 

Yleishallinnon maksut -418           

Tuet ja avustukset 232 -3 000 -87 113 2 803,8 -8 419   

Muut toimintatuotot -1 440           

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -7 503 -8 400 -87 113 937,1 -13 419 -5 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 102 746 97 272 177 731 82,7 78 000 78 000 

Henkilösivukulut 31 782 30 060 46 366 54,2 25 200 24 700 

Henkilöstökorvaukset -13 482           

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 50 044 84 550 182 888 116,3 74 320 64 400 

Ostot tilikauden aikana 7 255 7 100 6 100 -14,1 2 100 2 100 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset 4 831 6 700 7 200 7,5 6 000 6 000 

Vuokrat 15 874 18 750 18 300 -2,4     

Muut toimintakulut 30           

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 199 080 244 432 438 585 79,4 185 620 175 200 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) 191 577 236 032 351 472 48,9 172 201 170 200 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 22 094           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 22 094           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 213 671 236 032 351 472 48,9 172 201 170 200 
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2.7.7 Vesihuoltolaitos 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä. Vesihuoltolaitos toi-
mittaa kuluttajille puhdasta vettä sekä kerää ja puhdistaa käyttäjiltä tulevat jätevedet mää-
räysten mukaisesti.   
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tavoitteenamme on mahdollistaa muoniolaisten tyytyväinen ja onnellinen arki toimitta-
malla heille puhdasta vettä sekä huolehtia puhtaasta luonnosta puhdistamalla jätevettä 
määräysten mukaisesti. Varmistamme laitoksen sujuvan toiminnan pitämällä huolta vesi-
huoltoverkostosta ja kehittämällä sitä. Otamme käyttöön uusia teknologioita palvelumme 
parantamiseksi. 
 

Seuraamme palvelulupauksen toteutumista mm. seuraavilla mittareilla 
− vesihuollon investoinnit (0.05 €/m2, 2018) (MayorsIndicators) 
− talousveden laatuvaatimusten toteutuminen [ovatko toteutuneet vai ei] (MayorsIndi-

cators) 
− ennakoimattomien putkirikkojen määrä [kpl/verkoston kokonaispituus] (MayorsIndi-

cators) 
 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

- Raakaveden saannin ja laadun turvaamiseksi rakennetaan uusi vedenottamo kirkon-
kylän läheisyyteen.  

- Parannetaan vesihuoltolaitoksen sähköistä tiedonhallintaa ottamalla käyttöön uusia 
teknologioita.  

- Ajantasaisen kulutustiedon ja laskutuksen oikeellisuuden parantamiseksi, jatketaan 
etäluettavat vesimittareiden vaihtamista kulutuspisteille.  

- Valmistaudutaan jäteveden vastaanottamiseen vesiosuuskunta Aarialta.  
- Vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa kehitetään vesihuollon kehittämissuunnitelman 

avulla, johon on saatu rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. 
Kehittämissuunnitelmaan sisältyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden päivittäminen, 
vesihuoltoverkoston tarkemittaukset sekä verkoston saneeraussuunnitelmaa tutki-
muksineen noin 5 km matkalle. 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  

Toimittaa kuluttajille puhdasta 
vettä, sekä puhdistaa heiltä tule-
vat jätevedet. 
  

Verkostojen peruskorjaukset ja 
kehittäminen 
Raakaveden laadun parantami-
nen 

Vaiheittain toteutettavan yksi-
tyiskohtaisen saneeraus- ja pos-
sutussuunnittelun aloittaminen. 
Uusi vedenottamo rakennettu 

Uusien teknologioiden käyttöön-
otto 

Ajantasaisten laitteistojen- ja 
tekniikan hyvä ylläpito ja vesi-
huoltolaitoksen verkostokartan 
saattaminen paikkatietomuo-
toon. 

Etäluettavia mittareita 300 kpl 
asennettuna.  
 
Verkostokartta paikkatietomuo-
dossa. 

Vesilaitostoiminnan uudelleen 
organisointi  

Selvitystyö vesihuoltolaitoksen 
tulevaisuuden organisaatiosta.  

Onko tulevaisuuden suunni-
telma tehty.  
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INTIME/Talouden Suunnittelu       64 VESIHUOLTOLAITOS 

Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TOIMINTATUOTOT             

Liiketoiminnan myyntituotot -528 580 -509 250 -533 625 4,8 -400 000 -400 000 

Korvaukset valtiolta             

Korvaukset kunnilta ja kyltä             

Muut suoritt. myyntituotot -8 640           

Yleishallinnon maksut             

Tuet ja avustukset     -132 500        

Muut toimintatuotot -72           

Valmistus omaan käyttöön             

TOIMINTATULOT (ulkoiset) -537 292 -509 250 -666 125 30,8 -400 000 -400 000 

TOIMINTAMENOT             

Palkat ja palkkiot 95 125 94 620 110 972 17,3 84 000 84 000 

Henkilösivukulut 25 053 23 319 28 157 20,7 17 430 17 430 

Henkilöstökorvaukset             

Asiakaspalvelujen ostot             

Muiden palvelujen ostot 190 601 168 930 285 600 69,1 120 000 120 000 

Ostot tilikauden aikana 75 602 123 550 125 350 1,5 85 000 85 000 

Varastojen lisäys/vähennys             

Avustukset             

Vuokrat 113           

Muut toimintakulut 9 116   150       

TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 395 610 410 419 550 229 34,1 306 430 306 430 

TOIMINTAKATE (ulkoinen) -141 682 -98 831 -115 896 17,3 -93 570 -93 570 

TOIMINTATULOT (sisäiset)             

TOIMINTAMENOT (sisäiset) 11 644           

TOIMINTAKATE (sisäiset) 11 644           

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -130 038 -98 831 -115 896 17,3 -93 570 -93 570 
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2.7.8 Muu taseyksikkö 
 

Vesihuoltolaitos on perustettu vuonna 2002 ja sitä on käsitelty kunnan kirjanpidossa las-
kennallisena taseyksikkönä. Vuoden 2015 alusta lukien noudatetaan kirjanpidollisen ta-
seyksikön mallia, jossa kirjanpidollisen eriyttämisen lisäksi noudatetaan tasejatkuvuutta, 
mutta joka kuitenkin pidetään talousarviossa kunnan muiden tehtävien yhteydessä. 
 
Eriyttämisen yhteydessä kunta sijoitti vesihuoltolaitokseen pääomaa sen liiketoimintaa 
varten. Muonion vesihuoltolaitos ei ole maksanut koko aikana jäännöspääomasta korkoa, 
silti alijäämää on kertynyt vuoden 2020 loppuun mennessä 1 551 458 euroa. Kirjanpidol-
lisen taseyksikön taseeseen on merkitty liiketoimintaan kohdistuva aikaisemmilta tilikau-
silta kertynyt yli- ja alijäämä.  
 
Vesihuoltolaitoksen tulosbudjetin sitova erä valtuustoon nähden on tilikauden tulos. In-
vestointibudjetin osalta sitova taso on sama kuin muissakin kunnan investoinneissa eli 
hankkeittain nettotaso. Rahoitusbudjetissa sitovia eriä ovat rahoituksen rahavirtaan sisäl-
tyvät antolainauksen, ottolainauksen ja oman pääoman muutosten erät nettomääräisenä. 
 
Vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä. Vesihuoltolaitos toi-
mittaa kuluttajille puhdasta vettä sekä kerää ja puhdistaa käyttäjiltä tulevat jätevedet mää-
räysten mukaisesti.   
 
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaosa, sitova erä on tilikauden tulos 

 Tulosbudjetti TA 2021 TA 2022 suun 2023 suun 2024 

          

Toimintatulot 509 250 666 125 550 000 550 000 

          

Toimintamenot         

   Materiaalit ja palvelut -292 480 -411 100 -335 680 -323 600 

          

   Henkilöstökulut -117 939 -139 129 -120 750 -132 830 

          

   Muut kulut         

Toimintakate 98 831 115 896 93 570 93 570 

          

Rahoitustulot ja -menot         

          

Vuosikate 98 831 115 896 93 570 93 570 

          

Poistot -155 000 -187 000 -170 000 -150 000 

          

Tilikauden yli-/alijäämä -56 169 -71 104 -76 430 -56 430 
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Vesihuoltolaitoksen rahoitusosa, sitovia eriä ovat rahoituksen rahavirran erät nettona 

 

  TA 2021 TA 2022 suun2023 suun2024 

Toiminnan rahavirta         

Vuosikate 98 831 115 896 93 570 93 570 

          

Investointimenot -415 000 -532 000 -252 000 -252 000 

          

Toiminnan ja investointien         

rahavirta -316 169 -416 104 -158 430 -158 430 

          

Rahoituksen rahavirta         

Antolainauksen muutokset         

Lainakannan muutokset     

Oman pääoman muutokset         

          

Maksuvalmiuden muutos 316 169 416 104 158 430 158 430 

 

Vesihuoltolaitoksen investoinnit, sitova taso osatehtävätaso nettona 

VESI- JA VIEMÄRILAITOS     2022  2023  2024 

     

Kk:n vesi- ja viemärilinjojen saneeraus         

Kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen saneerauksen  Menot 100 000 200 000 200 000 

suunnittelu ja korjaus         

Viemäriverkoston linjaston tarkastuskaivojen sa-
neeraus         

hulevesipäästöjen pienentämiseksi.          

     

Vedenottamon rakentaminen         

Ratsutien vedentottamon rakentaminen Menot 380 000     

     

Kirkonkylän viemärilaitoksen perusparannus         

Roottorin uusinta Menot 52 000 52 000 52 000 

     

VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ Menot 532 000 252 000 252 000 
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3 Tuloslaskelmaosa 
 

Toimintakate 
Toimintakate osoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla 
ja valtionosuuksilla sekä rahoitustuotoilla, joista on vähennetty rahoituskulut. 
 
Kunnan toimintakate on talousarviovuonna 19 614 542 euroa (toimintatuotot -toimintaku-
lut) ja toimintakate kasvaa vuoden 2021 talousarvioon nähden 2,9 %. Toimintatuottojen 
osuus toimintakuluista on 18,9 %. 
 
Verotulot 
Verotuloja arvioidaan talousarviovuonna 2022 kertyvän yhteensä 10 150 000 euroa. An-
sioverotuloiksi on arvioitu 8,0 milj. euroa, kiinteistöverotuloksi 1,15 milj. euroa ja yhteisö-
verotuotoksi 1,0 milj. euroa. Yhteensä verotulokertymäksi on arvioitu 2,8 % (280 000 eu-
roa) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnan tuloveroprosentti on 21,5 %, vakituisten 
asuntojen kiinteistövero on 0,45 %, yleinen kiinteistövero 1,15 %, muiden kuin vakituis-
ten asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %, asuntotarkoitukseen kaavoitetun rakenta-
mattoman rakennuspaikan kiinteistövero 6% ja voimalaitosvero 3,1 %. 
 
Valtionosuudet 
Valtionosuudet ovat 10 263 627 miljoonaa euroa, nousua edellisen vuoden talousarvi-
oon on 4,5 % (441 301 euroa).  
 
Rahoituserät 
Rahoituseriin on budjetoitu korkomenoja 40 000 euroa ja muita rahoituskuluja 3 500 ja  
–tuottoja 9 500 euroa. Sitova taso, rahoituserät netto on menoa 34 000 euroa. 
 
Vuosikate 
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riit-
tääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet 
kulut eli käyttöomaisuuden poistot. 
 
Vuosikate on talousarviossa 765 085 noin 330 €/asukas, lisäystä edelliseen vuoteen 
28,2 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 80,5 %. 
  
Suunnitelman mukaisia poistoja on budjetoitu 950 000 euroa.  
Talousarviovuoden alijäämäksi arvioidaan 155 365 euroa. Suunnitelmavuosien 2023 ja 
2024 ylijäämäksi arvioidaan noin 300 000 euroa. 
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Selite  TP 2020 TA 2021 TA 2022 % SU 2023 SU 2024 

TULOSLASKELMA             

              

TOIMINTATUOTOT             

Myyntituotot -1 824 004 -2 179 792 -2 399 106 10,1 -1 845 110 -1 845 110 

Maksutuotot -441 988 -414 750 -425 290 2,5 -169 400 -169 400 

Tuet ja avustukset -414 938 -246 139 -513 520 108,6 -151 419 -138 000 

Muut toimintatuotot -2 385 069 -1 181 712 -1 224 162 3,6 -951 700 -951 700 

TOIMINTATUOTOT YH-
TEENSÄ -5 065 999 -4 022 393 -4 562 078 13,4 -3 117 629 -3 104 210 

Valmistus omaan käyttöön -20 550 -24 009   -100,0     

TOIMINTAKULUT             

Henkilöstökulut             

Palkat ja palkkiot 6 884 005 6 943 187 7 821 819 12,7 4 985 530 4 995 830 

Henkilösivukulut             

Eläkekulut 1 599 174 1 562 704 1 711 968 9,6 964 074 958 363 

Muut henkilösivukulut 163 576 300 910 310 370 3,1 213 990 214 890 

Palvelujen ostot 10 212 815 11 494 141 11 494 489 0,0 3 675 425 3 667 835 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 320 282 1 407 270 1 484 417 5,5 655 220 639 020 

Avustukset 493 658 537 860 521 400 -3,1 183 800 183 800 

Muut toimintakulut 2 026 600 857 184 832 157 -2,9 185 695 185 695 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 22 679 560 23 079 247 24 176 620 4,8 10 863 734 10 845 433 

TOIMINTAKATE 17 613 561 19 056 854 19 614 542 2,9 7 746 105 7 741 223 

Verotulot -9 933 412 -9 870 000 -10 150 000 2,8 -5 700 000 -5 700 000 

Valtionosuudet -10 219 534 -9 822 326 -10 263 627 4,5 -3 150 000 -3 150 000 

Rahoitustuotot ja -kulut             

Korkotuotot -729 -500 -500       

Muut rahoitustuotot -7 941 -9 500 -9 000 -5,3 -10 500 -10 500 

Korkokulut 26 252 45 000 40 000 -11,1 40 000 40 000 

Muut rahoituskulut 2 825 3 500 3 500       

VUOSIKATE -2 518 978 -596 972 -765 085 28,2 -1 074 395 -1 079 277 

Poistot ja arvonalentumiset             

Suunn.mukaiset poistot 1 061 354 870 000 950 000 9,2 950 000 950 000 

Arvonalentumiset             

Satunnaiset erät             

Satunnaiset tuotot             

Satunnaiset kulut             

TILIKAUDEN TULOS -1 457 624 273 028 184 915 -32,3 -124 395 -129 277 

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -29 548 -29 550 -29 550   -29 550 -29 550 

Varausten lis.(-)tai väh.(+)             

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)             

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-
JÄÄMÄ) -1 487 172 243 478 155 365 -36,2 -153 945 -158 827 
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4 Investointiosa 
 

Investoinneissa varataan määrärahat aineettomiin hyödykkeisiin, talo- ja yhdyskuntatekniikan raken-
tamiseen sekä pienhankintarajan ylittävien koneiden ja kaluston hankintaan. Pienhankintaraja on 
11 000 euroa. Investoinnit ovat sitovia hankeryhmittäin osatehtävätasolla nettona. Lisäksi yli 1 milj.eu-
ron hanke on sitova hanketasolla. 
 
Vuoden 2022 investointibudjetti on brutto 1,2 milj.euroa ja netto 1,1 milj.euroa. Suurin yksittäinen 
hanke on Ratsutien vedenottamon rakentaminen 380 000 euroa. Suunnitelmavuosille on valtuuston 
hyväksymän toimitilaohjelman mukaisesti budjetoitu kunnantalojen A ja B perusparannus. 

INVESTOINNIT   2 022 2 023 2 024 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET         

Tiedonhallinta         

Ohjelmiston hankinta   18 000 6 300   

Prosessi-ohjelmiston hankinta   15 000 5 700   

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ   33 000 12 000   

          

MAA- JA VESIALUEET         

Maanosto/maanmyynti         

Maanhankinta yksityisiltä Menot 100 000 50 000 50 000 

  Tulot -33 000 -33 000 -33 000 

MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ Netto 67 000 17 000 17 000 

          

MUU TALONRAKENNUS         

Toimitalaohjelma         

Kunnan B-talon perusparannus Menot   350 000 350 000 

Kunnan A-talon perusparannus Menot     490 000 

Lukion remontti 310.000 euroa vuodelle 2025         

Marjapaikka         

Jakelukeittiön rakentaminen Menot 80 000     

Päiväkoti Mustikka         

Ilmanvaihdon tehostaminen Menot 20 000     

Yhtenäiskoulu         

Alakoulun sisäovien uusiminen Menot 22 000     

MUU TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Menot 122 000 350 000 840 000 

          

VESI- JA VIEMÄRILAITOS          

Kk:n vesi- ja viemärilinjojen saneeraus         

Kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen saneerauksen  Menot 100 000 200 000 200 000 

suunnittelu ja korjaus         

Viemäriverkoston linjaston tarkastuskaivojen sanee-
raus         

hulevesipäästöjen pienentämiseksi.          

Vedenottamon rakentaminen         

Ratsutien vedentottamon rakentaminen Menot 380 000     

Kirkonkylän viemärilaitoksen perusparannus         

Roottorin uusinta Menot 52 000 52 000 52 000 

          

VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ Menot 532 000 252 000 252 000 
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LIIKENNEVÄYLÄT         

Kaavateiden saneeraus         

Ojien perkaaminen, asfalttipäälysteiden routakorjauk- Menot 30 000 50 000 50 000 

set ja paikkaukset, murskepintaisten teiden sivukalte-         

vuuksien korjaukset ja sorastukset         

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ Menot 30 000 50 000 50 000 

          

KAAVOITUS         

Kirkonkylän yleiskaavoitus         

Kirkonkylän yleiskaavoitus sekä asemakaava- Menot 75 000     

alueen laajennus, ajantasaistaminen ja digitalisointi          

sähköiseen muotoon.         

Ylläksen osayleiskaavoitus         

Ylläksen osayleiskaavan päivittäminen Menot 30 000     

KAAVOITUS YHTEENSÄ Menot 105 000     

INVESTOINNIT   2 022 2 023 2 024 

REITISTÖT         

Kunnan ylläpitämät reitit         

Ulkoilureittien investoinnit Menot 70 000 50 000 50 000 

Siltojen rakentamista ja sorastamista         

REITISTÖT YHTEENSÄ Menot 70 000 50 000 50 000 

          

LIIKUNTA-ALUEET         

Urheilukentän peruskorjaus         

Yläkoulun urheilukentän peruskorjauksen suunn ja tot Menot 20 000 600 000 600 000 

Avustus 30 % Tulot -6 000 -180 000 -180 000 

  Netto 14 000 420 000 420 000 

Ulkokuntosalin rakentaminen ja kalusto         

Urheilukentän läheisyyteen rakennettava ulkokuntosali, Menot 35 000     

jossa trampoliinin lisäksi 5 muuta laitetta.          

Avustus 30% Tulot -10 500     

  Netto 24 500     

Ampumaradan kunnostus         

Ampumapenkan kunnostus ja käymälöiden parannus Menot 31 000     

Avustus 30 % Tulot -9 300     

  Netto 21 700     

Automaattisten taulujen asentaminen, 4 kpl per vuosi Menot   11 000 11 000 

Avustus 30 % Tulot   -3 300 -3 300 

  Netto   7 700 7 700 

Lähiliikuntapaikan kehittäminen         

Vuonna 2021 aloitetun hiihtomaan reittien parantami-
sen Menot 16 000     

ja kuntoilupaikan rakentamisen loppuun saattaminen         

Avustus Tulot -2 000     

  Netto 14 000     

          

LIIKUNTA-ALUEET YHTEENSÄ Menot 102 000 611 000 611 000 

  Tulot -27 800 -183 300 -183 300 

  Netto 74 200 427 700 427 700 
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YLEISET ALUEET     

Vesistöjen kunnostushanke Menot 20 000 50 000  

Mm. Jerisjoen suun ja Muonionjärven alueen  Tulot -15 000 25 000  

vesiväylän kehittäminen. Elyn hankeavustus 50% - 
75 %. Netto 5 000 25 000  

     

IRTAIN OMAISUUS, ELINVOIMALAUTAKUNTA         

Uuden palveluasumisyksikön kalustot         

(yleiskone, ruoankuljetusvaunut, iso kärry Menot 18 500     

ja lattianhoitokone)         

IRTAIN OMAISUUS ELINVOIMALTK YHTEENSÄ Menot 18 500     

          

IRTAIN OMAISUUS, SIVISTYSLAUTAKUNTA         

Muonion lukion pulpettien ja tuolien hankinta   35 450     

Yhtenäiskoulun pulpettien ja tuolien hankinta   29 145     

IRTAIN OMAISUUS SIVISTYSLTK YHTEENSÄ   64 595     

          

KAIKKI YHTEENSÄ Menot 1 197 095 1 425 000 1 853 000 

  Tulot -75 800 -241 300 -216 300 

  Netto 1 121 295 1 183 700 1 636 700 

 

 

Valtuuston 11.11.2019 § 64 – asia 6 hyväksymä ja 14.12.2020 § 56 tarkentama toimitilaohjelma : 

 

Ehdotettu salkkujako 

 

• Salkku A. Kunnan palvelutuotannon toimitilat  

• Kunnan ydintehtäviä ja palvelutuotantoa palvelevat toimitilat, jotka tarvitaan kunnan 

omassa käytössä pitkälle tulevaisuuteen. Niitä ylläpidetään, säilytetään ja kehitetään. 

• Salkku B. Palveluverkko- ja tarveselvityksillä selvitettävät toimitilat 

• Nämä toimitilat palvelevat toistaiseksi vielä kunnan perustoimintaa tai muuta tarkoi-

tusta, mutta niiden tulevaisuus on epäselvä. Osa niistä saattaa tällä hetkellä olla vajaa-

käytössä, mutta tarve voi muuttua. Siksi niiden tuleva tarve tulee arvioida palvelu-

verkko- tai tarveselvityksillä.  

•  Salkku C. Myytävät, purettavat ja jatkojalostettavat toimitilat 

• Nämä ovat toimitiloja, joille kunnalle ei ole enää käyttötarvetta tai joiden omistus ei ole 

kunnalle tärkeää ja niistä voidaan luopua. Nämä rakennukset ovat yleensä huonokun-

toisia ja ne käytetään loppuun tai myydään tai puretaan. Kiinteistöt, jotka on hankittu 

maapoliittisista tai muista vastaavista syistä, jalostetaan esim. kaavoituksella muuhun 

käyttöön. Ylläpitotoimenpiteet mitoitetaan käyttötarkoituksen mukaisesti. Suoraan myy-

tävien tai purettavien rakennusten toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman nopealla 

aikataululla ja niiden listaus tuodaan vuosittain talousarviokäsittelyyn.  

•  Salkku D. Asunnot 

• Asunnot määritettiin omaksi salkukseen. Asuntojen tilannetta voidaan arvioida erikseen 

mm. niiden kunnon, sijainnin, kysynnän ja tuottojen suhteen. Mahdolliset ARA-rajoituk-

set tulee huomioida jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.  
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Rakennuskannan salkkujako 
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Salkkujaon tarkastelu  

• Salkku A:n rakennusten kuntoluokka on tyydyttävällä tasolla ja investointitarpeet ovat hallitta-

vissa 

• Salkku B:n kuntoluokka on välttävä ja myös välittömiä korjaustarpeita on useissa rakennuk-

sissa 

• Salkku C:n tilanne on lähes vastaava kuin B:ssä 

• Salkku D:n tilanne on tyydyttävä. Huomionarvoista on, että laskennallisesti monissa kohteissa 

on jo välittömiä korjaustarpeita, mutta varsinkin yhtiömuotoisten kohteiden tilanteeseen tulee 

suhtautua varauksella, koska tehtyjen investointien osuutta ei selvitetty tämän toimeksiannon 

yhteydessä. Asuntojen vuokrausasteet ovat hyvät. Rakennusten kuntojen tarkempaan selvi-

tykseen tulee panostaa.  
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5 Rahoitusosa 
 

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Rahoituslas-
kelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on 
ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen 
toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitus-
aseman ja investointien muuttamiseen. 
 
Rahoitusosan sitovia tasoja ovat antolainat ja ottolainat nettotasolla. 
 
Talousarvio vuodelle ja suunnitelmavuosille ei ole budjetoitu pitkäaikaista lainanottoa. 
Kunnalla on käytössä kuntatodistusohjelma lyhytaikaisen lainan nostoa varten. Vuonna 
2022 arvioidaan nostettavan lyhytaikaista Kuntatodistusta 0,8 milj.euroa lisää verrattuna 
edellisen vuoden tilinpäätökseen vuoden 2022 pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen.  
 
Vuoden 2022 lopussa kunnan lainakannan arvioidaan olevan noin 5,5 milj.euroa, noin  
2 400 e/as.  
Hyvinvointikeskuksen leasing-vuokran lisäyksen jälkeen kunnan lainat ja vuokravastuut 
ovat vuoden 2022 lopussa noin 10,2 milj. euroa, noin 4 400 euroa/asukas. 

 

RAHOITUSLASKELMA TA 2022 TASUUN 2023 TASUUN 2024 

        

Toiminnan rahavirta       

Vuosikate 765 085 1 074 395 1 079 277 

Tulorahoituksen korjauserät       

        

Investointien rahavirta       

Investointimenot -1 197 095 -1 425 000 -1 853 000 

Investointitulot 75 800 241 300 216 300 

  -1 121 295 -1 183 700 -1 636 700 

        

Toiminnan ja investointien raha-
virta --356 210 -109 305 -557 423 

        

Rahoituksen rahavirta       

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -820 000 -700 000 --500 000 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 800 000 500 000 800 000 

        

Liittymismaksutulot 50 000 50 000 50 000 

        

Rahoituksen rahavirta 30 000 -150 000 350 000 

        

Rahavarojen muutos -326 210 -259 305 -207 423 

 

 


