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1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 

1.1 Kunnanjohtajan katsaus 
 
Kunnanjohtajana 2019 aloittanut Laura Enbuska-Mäki totesi tuolloin Ylen haastatte-
lussa, että Muonio nostetaan pehmeillä arvoilla: lisää asukkaita voitaisiin saada esimer-
kiksi asumisviihtyvyyttä, luonnonläheisyyttä ja onnellisia ihmisiä markkinoimalla. Tämä 
ajatus ja työ sen eteen on kantanut hedelmää: vuonna 2021 kunnan väkiluku kasvoi 24 
asukkaalla, yksityisten rakentamia asuntoja valmistuu, Master Plan on valmis ja yleis-
kaavoitus kirkonkylän osalta on käynnissä. Muoniolaisuutta koskevia yhteydenottoja on 
viikoittain, osa haluaa tietoa muuttomahdollisuuksista, osa yritys- ja työskentelymahdol-
lisuuksista, osa ulkoilumahdollisuuksista ja osa siitä, miten olemme onnistuneet onnelli-
suuden ja puhtaan ilman tuotteistamisessa.   
 
Kuntavaalien ajankohtaa jouduttiin siirtämään huhtikuulta kesäkuulle koronaviruksen 
vuoksi. Samalla valtuustokauden alku siirtyi kesäkuusta elokuulle. Juuri kun kunnan 
omat toimielimet oli saatu järjestäytymään, niin alkoi valmistautuminen ensimmäisiin 
aluevaaleihin ja ne järjestettiin vuoden 2022 alussa.   
 
Strategian päivittämisen valmistelu käynnistettiin tavoitteiden mukaisesti ja se jatkuu 
vuoden 2022 puolella. Työhön on alusta lähtien osallistunut eri yhteyksissä mm. kunta-
laisia, luottamushenkilöitä, yrittäjiä, koululaisia ja kunnan työntekijöitä. Strategiasta tulee 
kuntalaisten näköinen ja siinä asetetut tavoitteet ohjaavat toimintaa valtuustokauden 
2025 loppuun.  
 
Kunnan organisaatiossa tehtiin merkittäviä muutoksia vuoden 2021 aikana. Lähes koko 
kuntaa koskeva organisaatio- ja hallintosääntöuudistus toteutettiin kahdessa vaiheessa. 
1.6.2021 aloitti ikäihmisten uudistunut organisaatio ja 1.8.2021 yhdistyivät elinkeino- ja 
tekninen lautakunta elinvoimalautakunnaksi ja sosiaalilautakunta muuttui hyvinvointilau-
takunnaksi. Samassa yhteydessä hallintosäännön muutoksella kunnan organisaatiossa 
on hallinto- ja talouspalvelut, elinvoimapalvelut, hyvinvointipalvelut ja sivistyspalvelut. 
Sivistyslautakunnan osalta organisaation tarkastelu tehdään vuoden 2022 aikana. Vuo-
den 2021 aikana aloitettiin myös valmistelu hyvinvointipalveluiden siirtymisestä hyvin-
vointialueelle. Hallintosääntöuudistuksen myötä päätöksenteko sujuvoituu toimivalta-
muutosten perusteella.  
 
Kunta on satsannut vuonna 2021 erityisesti ikäihmisten palveluihin ja omista investoin-
neista merkittävin oli palveluasumisyksikkö Metsäniityn käyttöönotto syyskuussa. Sen 
myötä ikäihmisiä saatiin oikean palvelun piiriin esim. laitoksesta tehostettuun asumis-
palveluun tai kotoa tuetumpaan avopalveluun Ojusniityn yksikköön. Vesilaitoksen kehit-
tämistyöhön saatiin merkittävä avustus, suunnitelluista investoinneista vedenottamon 
rakentaminen siirtyi seuraavalle vuodelle.  
 
Kunnat ovat eläneet vuosia taloudellisessa turbulenssissa. Valtion koronatuet tukevat 
kuntien taloutta vuosina 2020 ja 2021 ja myös verotulot ovat olleet Muonion osalta en-
nakoitua korkeammat. Edelleen isoja muutoksia tulee hyvinvointialueiden aloittaessa 
toimintansa 2023 ja työllisyyspalveluiden siirtyessä kuntien vastuulle vuonna 2024. 
Meno- ja tulovirtojen ennustettavuus tulee olemaan edelleen erittäin haasteellista.  
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Epävarmuuden keskellä tulee käyttää harkintaa. Kulujen nousun hidastaminen ja tulo-
jen hankkiminen ovat keskeisiä keinoja tasapainon saavuttamiseksi. Maailman turvalli-
suustilanne on epävarma ja kaikkien kustannusten voidaan edelleen olettaa nousevan, 
polttoaineiden hinnat ovat jo nyt nousseet merkittävästi lyhyessä ajassa.  
 
Lämmin kiitos henkilöstölle, joka on työskennellyt sitoutuneesti haastavassa ajassa ja 
ympäristössä. Kiitos luottamushenkilöille, jotka jättivät valtuustopaikkansa viime kesänä 
ja niille, jotka jatkoivat ja aloittivat elokuussa uuden valtuustokauden. Työ tulevaisuuden 
eteen jatkuu! 
 
Muoniossa 31.3.2022 
Katri Rantakokko  
vs. kunnanjohtaja 
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1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 
 

Kunnan uusi organisaatio tuli voimaan 1.8.2021. Muutoksen johdosta sosiaalilautakun-
nan nimi muuttui hyvinvointilautakunnaksi ja teknisen lautakunnan nimi elinvoimalauta-
kunnaksi. Elinkeinolautakunta lautakuntana loppui ja siirtyi elinvoimalautakunnan alle 
omaksi tehtäväalueeksi. Kunnan muu luottamushenkilö-organisaatio säilyi ennallaan ja 
on kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnanhallitus, sivis-
tyslautakunta ja Tunturi-Lapin Maaseutulautakunta.  

 
Luottamustoimet  

 
Kunnanvaltuusto 1.1.-31.7.2021 
 pj Hannaleena Huhtamäki 

I vpj Kosti Hietala 
II vpj Sakari Silén 
  Mika Brännare 
  Manu Friman 
  Mikael Heikkilä 
  Petteri Hirsikangas  

Aki Jauhojärvi  
Anne-Mari Keimiöniemi 
Jukka Korhonen 
Anneli Kuortti 
Matti Myllykangas 
Heikki Pöyskö 
Markku Rauhala 
Pentti Reponiemi 
Maria Roimaa 
Petri Sinikumpu 

 
Kunnanvaltuusto 1.8.2021- 

  pj Jukka Korhonen 
I vpj Mika Brännare 
II vpj Manu Friman 
  Ismo Alatalo 
  Minna Back 
  Mikael Heikkilä 
  Petteri Hirsikangas  

Katriina Holck  
Johanna Mikkola 
Matti Myllykangas 
Maria Pietikäinen 
Priitta Pöyhtäri-Trøen 
Pirjo Rauhala 
Pirkko M Rauhala 
Tuomas Sieppi 
Sakari Silén 
Teemu Taulavuori 
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Kunnanhallitus 1.1.-31.7.2021   vj 
pj Anne-Mari Keimiöniemi Markku Rauhala 
I vpj Petteri Hirsikangas Juha Niemelä 
II vpj Manu Friman  Hekla Muotka 
jäsen Minna Back-Tolonen Mikael Heikkilä 
 Jukka Korhonen Ulla-Maija Kangosjärvi 
 Anneli Kuortti Kari Malila 
 Heikki Pöyskö Pirkko M. Rauhala 

 
Kunnanhallitus 1.8.2021-  

pj Minna Back  Mikael Heikkilä 
I vpj Pirkko M. Rauhala Ulla-Maija Kangosjärvi 
II vpj Sakari Silén  Katriina Holck 
jäsen Petteri Hirsikangas Ulla Kangosjärvi 
 Johanna Mikkola Aki Jauhojärvi 
 Matti Myllykangas Jari Makkonen 

 Teemu Taulavuori Juha Niemelä 
 
Tarkastuslautakunta 1.1.-31.7.2021 

pj Pentti Reponiemi Tuija Muotka 
vpj Mika Brännare Pekka Veisto 
 jäsen Raija Lehtimäki Kari Oja 

Kreetta-Kaisa Mäkelin Elina Niemelä-Muotka 
Ulla Kangosjärvi Joel Vikström 

 Teuvo Tolvanen Johanna Lapinoja 
 

Tarkastuslautakunta 1.8.2021- 
pj Maria Pietikäinen  Sinikka Yliniemi 
vpj Ismo Alatalo  Markus Muotka 
 jäsen Kaisa Mäkelin Ona Rauhala 

Jari Muotka  Jaana Kangosjärvi 
Kari Oja  Juha Särkijärvi 

 
Keskusvaalilautakunta 1.1.-31.7.2021 

pj Teuvo Tolvanen 
vpj Raija Lehtimäki 
jäsen Ona Rauhala 
 Tellervo Reponiemi 

Pekka Veisto 
vj Joel Vikström 
 Ulla-Maija Kangosjärvi 

Pekka Seppänen 
Helena Soutukorva 

 Pauli Kuru 
 

  



Muonion kunta   Tilinpäätös 2021                         7 (153) 
 

 
 
 
 

Keskusvaalilautakunta 1.8.2021- 
pj Teuvo Tolvanen 
vpj Kimmo Mäki 
jäsen Sinikka Holck 
 Pirjo Ivanoff 
 Tellervo Reponiemi 
vj Sakari Silén 
 Ona Rauhala 

Hanna Roimaa 
Suvi Hirvikoski 

 Jari Muotka 
 
Elinkeinolautakunta 1.1.-31.7.2021 

pj Jukka Korhonen Satu Mäkinen 
vpj Mikael Heikkilä Pekka Veisto 
jäsen Manu Friman  Hekla Muotka 

Heikki Pöyskö Kati Sirkka 
 Pirkko M. Rauhala Timo Keimiöniemi 
 Ritva Saarensalmi Sakari Silén 

Sanna Pietikäinen Pirjo Brännare 
 

Sivistyslautakunta 1.1.-31.7.2021 
pj Petri Sinikumpu Raimo Alaoja 
vpj Mikael Heikkilä Tommi Taimi 
jäsen Aki Jauhojärvi Hekla Muotka 
 Emma Lehtonen Maria Roimaa 
 Markku Rauhala Elina Korhonen 
 Ritva-Liisa Ahoniemi Kari Malila 
 Jenni Pekonen Matti Myllykangas 

 
Sivistyslautakunta 1.8.2021- 

pj Priitta Pöyhtäri-Trøen Matti Myllykangas 
vpj Mikael Heikkilä Pirjo Ivanoff 
jäsen Katriina Holck Juha Särkijärvi 
 Aki Jauhojärvi Johanna Mikkola 
 Eija Nilimaa  Pekka Veisto 
 Pirjo Rauhala Elina Korhonen 
 Petri Sinikumpu Anne-Mari Keimiöniemi 

 
Sosiaalilautakunta 1.1.-31.7.2021 

pj Sakari Silén  Aapo Holck 
vpj Petteri Hirsikangas Teemu Taulavuori 
jäsen Elina Korhonen Tapio Pieskä 
 Elina Niemelä-Muotka Ona Rauhala 
 Markku Rauhala Airi Sinikumpu 
 Maria Roimaa Emma Lehtonen 
 Teuvo Tolvanen Johanna Lapinoja 
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Hyvinvointilautakunta 1.8.2021- 
pj Sakari Silén  Juha Särkijärvi 
vpj Maria Pietikäinen Pirjo Ivanoff 
jäsen Elina Korhonen Milla Alatalo 
 Jari Makkonen Ona Rauhala 
 Markku Rauhala Petri Sinikumpu 
 Teuvo Tolvanen Jaana Kangosjärvi 
 Helena Varis  Ulla Kangosjärvi 

 
Tekninen lautakunta 1.1.-31.7.2021 

pj Mika Brännare Pekka Veisto 
vpj Hekla Muotka Aki Jauhojärvi 
jäsen Jari Makkonen Johanna Jäntti 

Mirja Metsola Minna Back-Tolonen 
 Pirkko M. Rauhala Rami Kurhela 
 Rami Rauhala Johannes Rauhala 
 Juha Särkijärvi Ritva-Liisa Ahoniemi 
 

Elinvoimalautakunta 1.8.2021- 
pj Teemu Taulavuori Juha Niemelä 
vpj Maria Muotka Pirkko M. Rauhala 
jäsen Mika Brännare Ismo Alatalo  

Ulla Kangosjärvi Helena Varis 
 Kari Malila  Katriina Holck 
 Johanna Mikkola Manu Friman 

Tuomas Sieppi Jari Makkonen 
  

Elinvoimajaosto 1.8.2021- 
Jukka Korhonen Pirkko Rauhala 
Minna Back-Tolonen Mikael Heikkilä 
Sakari Silén  Katriina Holck 
Johanna Mikkola Manu Friman 
Matti Myllykangas Jari Makkonen 
Kaisa Kylä-Kaila sihteeri 

 
Yhtenäiskoulun johtokunta 1.1.-31.7.2021 

pj Johanna Jäntti Anne Nykänen 
vpj Pirjo Brännare Aapo Holck 
jäsen Jari Muotka  Voitto Rauhala 
 Heidi Ylitalo  Heikki Pöyskö 
 Reijo Suomaa Kati Sirkka 
 Jouni Sykkö  Petteri Hirsikangas 
 Leena-Kaisa Vuollo Jaana Rossi 

 
Lukion johtokunta 1.1.-31.7.2021 

pj Arto Huhtamäki Jari Rossi 
vpj Jukka Korhonen Elina Korhonen 
jäsen Sirkka Kalliainen Eliisa Soutukorva 
 Piia Niemelä  Pekka Veisto 
 Marianne Ranta Petri Sinikumpu 
 Voitto Rauhala Johanna Lapinoja 
 Hekla Muotka Jaana Korhonen 
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Isäntäkunnan toimielimet 
 

Maaseutulautakunta 1.1.-31.7.2021   vj 
pj Juha Hettula  Vilho Molkoselkä 
I vpj Hannu Ranta  Birgitta Eira 
II vpj Markku Rauhala Hanna Roimaa 
jäsen Maija Linnala  Leena Vanhatalo 
 Kati Peltovuoma Pentti K. Keskitalo 
 Hanne Tapojärvi-Lompolo Reino Kangosjärvi 
 Juha Toivola  Aaro Granrot 

 
Maaseutulautakunta 1.8.2021-   vj 

pj Juha Hettula  Vilho Molkoselkä 
I vpj Hannu Ranta  Birgitta Eira 
II vpj Ona Rauhala  Tuomas Sieppi 
jäsen Helena Nevalainen Aaro Granrot 
 Kati Peltovuoma Ulla Keinovaara 
 Teemu Taulavauori Eija Nilimaa 
 Juha Toivola  Raija Palosaari 

Kirjastoauton johtokunta (6 – Muonio 2) 1.1.-31.7.2021 
edustaja Pirkko M. Rauhala Reija Niemelä 
 Helena Soutukorva Mikael Heikkilä 
 

Kirjastoauton johtokunta (6 – Muonio 2) 1.8.2021- 
edustaja Pirkko M. Rauhala Pirjo Ivanoff 
 Sakari Silén  Sakari Pikkuhookana 

 
Ympäristöterveydenhuollon jaosto (isäntäkuntana Sodankylä) 1.1.-31.7.021 

edustaja Matti Myllykangas Hannaleena Huhtamäki 
 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto 1.8.2021- 
edustaja Pirjo A Rauhala Mika Brännare 

 
Kuntien yhteiset toimielimet  
 

Arktisen Lapin ympäristönsuojelujaosto 1.8.2021- 
edustaja Priitta Pöyhtäri-Trøen Sakari Silén 

 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuusto 1.1.-31.7.2021 

jäsen Matti Myllykangas Raija Lehtimäki 
 Pekka Veisto  Aapo Holck 

 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuusto 1.8.2021- 

jäsen Maria Pietikäinen Katriina Holck 
 Matti Myllykangas Manu Friman 

 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuusto 1.1.-31.7.2021 

jäsen Soile Pöyhtäri Pirjo A. Rauhala 
 Pirkko M. Rauhala Heidi Ylitalo 
 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuusto 1.8.2021- 
jäsen Pirkko M. Rauhala Tuomas Sieppi 
 Teuvo Tolvanen Katriina Holck 
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Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous 1.1.-31.7.2021  
edustaja Petri Sinikumpu Pirkko M. Rauhala 

 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous 1.8.2021- 

edustaja Petri Sinikumpu Ulla Kangosjärvi 
 
Lapin liiton edustajainkokous 1.1.-31.7.2021 

edustaja Kosti Hietala  Hannaleena Huhtamäki 
 

Lapin liiton edustajainkokous 1.8.2021- 
edustaja Minna Back  Sakari Silén 

 
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto 1.1.-31.7.2021 

jäsen Kosti Hietala  Tapio Pieskä 
  Petteri Hirsikangas Juha Niemelä 
 
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto 1.8.2021- 

jäsen Helena Varis  Petteri Hirsikangas 
  Matti Myllykangas Katriina Holck 
Lapin urheiluopistosäätiö 1.1.-31.7.2021 
jäsen  Jukka Korhonen Reino Holck  
 
Lapin urheiluopistosäätiö 1.8.2021- 
jäsen  Tuomas Sieppi Priitta Pöyhtäri-Trøen 
 
Suomen Kuntaliiton kuntapäivät 1.1.-31.7.2021 

edustaja Anne-Mari Keimiöniemi Hanna-Leena Huhtamäki 
 

Suomen Kuntaliiton kuntapäivät 1.8.2021- 
edustaja Minna Back  Jukka Korhonen 

 
Tornionlaakson Neuvosto 1.1.-31.7.2021 

edustaja Juha Niemelä Sakari Silén 
 Kosti Hietala  Aki Jauhojärvi 

 
Tornionlaakson Neuvosto 1.8.2021- 

edustaja Juha Niemelä Priitta Pöyhtäri-Trøen 
 Johanna Mikkola Aki Jauhojärvi 

 
Valtionhallinnon toimielimet  

Käräjäoikeuden lautamiehet 1.8.2021- 

Meeri Niemelä 
Sakari Silén 

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 1.8.2021- 
Ismo Alatalo    
Manu Friman  
Eija Hanhivaara 
Sari Hietala 
Aapo Holck 
Raimo Isometsä 
Aki Jauhojärvi 
Tanja Kangosjärvi 
Leo Korkeamaa 
Timo Liikavainio 
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Eero Lompolo 
Erkki Mella 
Johanna Mikkola 
Jari Muotka 
Meeri Niemelä 
Tauno Ollila 
Sakari Pikkuhookana 
Voitto Rauhala 
Juhani Roimaa 
Kalevi Rytkönen 
Sakari Silén 
Ismo Tolonen 
Joel Vikström 
Antti-Jussi Vuollo 
Jaakko Vuollo 

Lapin poliisilaitoksen neuvottelukunta 1.8.2021- 
jäsen  Kalevi Rytkönen Pirjo A. Rauhala 

 

Tilivelvolliset viranhaltijat 
 

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet sekä toimielimien tehtä-
väalueen johtavat viranhaltijat (Kuntalaki 125 §). Muonion kunnan tilivelvollisia viranhalti-
joita ovat kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat ja tehtäväaluevastaavat. 
Valtuusto hyväksyi 24.5.2021 § 21 kunnan uuden organisaatiorakenteen. Kuntaan hy-
väksyttiin uusi organisaatiomalli, palvelurakenne sekä johtamis- ja viranomaisrakenne. 
Uudistus astui voimaan 1.8.2021, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (määräaikai-
sia henkilöjärjestelyjä, sosiaali- ja tekninen toimi). Uudet palvelualueet ovat hallinto- ja 
talouspalvelut, hyvinvointipalvelut, sivistyspalvelut ja elinvoimapalvelut. Palvelualuevas-
taavat johtavat palvelualueita, tehtäväaluevastaavat vastaavat tehtäväalueista ja tehtä-
väyksikkövastaavat vastaavat tehtäväyksiköistä.  
 
Tilivelvolliset palvelualuejohtajat ja tehtäväaluevastaavat ovat: 
- kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki 1.1.- 8.10.2021 
- vs. kunnanjohtaja Katri Rantakokko 9.10. - 31.12.2021 
- yleishallinto 1.1.-31.7., hallinto- ja talouspalvelut 1.8.-8.10.; hallintojohtaja Katri Ran-

takokko  
- hallinto- ja talouspalvelut 9.10. - 31.12.; vs. hallintojohtaja Matti Pinola 
- elinkeinotoimi, lomatoimi ja maaseututoimi 1.1.-31.7.; elinkeinoasiamies-maaseutu-

päällikkö Heikki Kauppinen, maaseututoimi 1.8.-31.12.; luonnonvarapäällikkö Heikki 
Kauppinen 

- sosiaalitoimi 1.1.-31.7.; vs. sosiaalijohtaja Henri Muotka, hyvinvointipalvelut 1.8.-
31.12.; vs. hyvinvointijohtaja Henri Muotka 

- sivistys hallinto- ja tukipalvelut ja kansalaisopisto 1.1.-31.12. sekä toisen asteen kou-
lutus 1.1.-31.7.; sivistystoimenjohtaja/1.8.sivistysjohtaja Merikki Lappi  

- varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kurki 
- perusopetus; perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko 
- lukio; lukion rehtori Ruut Kyyrö 1.8.-22.11. ja vs.Priitta Pöyhtäri-Troyen 22.11.-31.12. 
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut; kirjastonjohtaja Paula Löppönen 1.1.-12.9. ja vs. Marja 

Alatalo 13.9.-31.12. 
- nuorisopalvelut; nuorisosihteeri Heidi Pouttu 
- liikuntapalvelut: liikuntasihteeri Pihla Jaakkola 
- tekninen toimi 1.1.-31.7. tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto ja elinvoimapalve-

lut 1.8.-31.12.; elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
- rakennustarkastuspalvelut; rakennustarkastaja Jaakko Muotka 1.8.-31.12. 
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- kiinteistö- ja tiepalvelut; vs. kunnossapitopäällikkö Juha Vainio 1.8.-31.12. 
- ravitsemus- ja siisteyspalvelut; ravitsemus- ja siisteyspäällikkö Anna-Kaisa Muotka 
- kuntakehittäminen ja markkinointi; vs.kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kala 1.8.-31.12. 
- vesihuoltolaitos sekä liikuntapaikat ja reitistöt, vs. Larissa Rimpiläinen, 1.8.-31.12. 
 
Valtuustoon nähden sitoviin tehtävätasoihin tuli muutoksia organisaatio-uudistuksen yh-
teydessä.  
Elinkeinolautakunta lautakuntana loppui 31.7. ja siirtyi Elinvoimalautakunnan alle omaksi 
tehtäväalueeksi. Elinkeinolautakunnan sitovat elinkeinotoimen ja lomatoiminnan tehtävä-
alueet siirtyivät Elinvoimalautakunnan kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut tehtävä-
alueelle yhdeksi tehtävätasoksi. 
 
Elinvoimalautakunnan (entinen Tekninen lautakunta) uusia tehtävätasoja ovat: Raken-
nuspalvelut (entinen teknisen hallinnon Rakennustarkastus kustannuspaikka 4010), Lii-
kuntapaikat ja reitistöt (entinen sivistyslautakunnan liikuntatoimen liikuntapaikkojen ja 
reitistöjen kustannuspaikat; 3820 Kunnan ulkoliikuntapaikat, 3851 Ampumarata, 3825 
Moottorikelkkareitistöt ja 3850 Latuverkosto), Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut 
(entinen Elinkeinolautakunta ja yleishallinnon Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen 
kustannuspaikka 1190). Lisäksi kiinteistönhoidon ja alueiden käytön tehtävätasot yhdis-
tyivät Kiinteistö- ja tiepalvelut tehtävätasoksi. 
 
Sivistyslautakunnan kaksi tehtävätasoa kirjastotoimi ja kulttuuritoimi yhdistyivät kirjasto- 
ja kulttuuripalveluiden tehtävätasoksi. 
 
 

1.3 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 
 

Käyttötalouden budjetti toteutui pääosin ennakoidun mukaisesti. Ikäihmisten palveluissa 
tuli kuitenkin ylitystä noin 220 000 euroa. Ylitys johtui pääosin ennakoitua suuremmista 
vuosiloma-, sijais- ja määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannuksista sekä arvioitua 
pienemmistä toimintatuotoista. Terveyspalveluiden tehtäväalue alittui noin 400 000 eu-
roa. Suuri alitus johtui tekijöistä, joita ei ollut tiedossa vuoden 2021 budjettia laaditta-
essa. Lapin Sairaanhoitopiiri palautti taseessaan olleen ylijäämän jäsenkuntalaskutuk-
sen oikaisuna, Muonion osuus palautuksesta oli noin 310 00 euroa. Lisäksi Muonion 
osuus terveystoimen korona avustuksista, joita ei pystytty budjetissa ennakoimaan, oli 
noin 550 000 euroa. 
 
Tuloslaskelmassa verotulot ylittyivät noin 553 000 euroa talousarvioon verrattuna. Ylityk-
sestä noin 363 000 euroa kohdistui yhteisöverotuottoon ja noin 216 000 euroa kunnallis-
verotuloon. Verohallinnon joulukuun 2021 kuntien verotilityksen yhteydessä antaman 
selvityksen mukaan kuntien ansio- ja pääomatuloverot ovat kasvaneet 11,2 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Tilitysmäärää lisäsivät erityisesti veronpalautusten vähe-
neminen, ennakonpidätysten lisääntyminen palkoista ja muita muutoksia henkilöasiak-
kaiden ennakkoveroissa. Kumulatiivisesti kuntien ansio- ja pääomaverotilitykset ovat 
kasvaneet 6,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös yhteisöveroja on tilitetty huomatta-
vasti edellistä vuotta enemmän, kasvu on ollut valtakunnan tasolla peräti 34 %. Vuodelle 
2021 kuntien jako-osuus prosenttia korotettiin 10 prosenttiyksiköllä osana koronavi-
rusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta. Lisäksi kuntien 
yhteisöveron jako-osuutta korotettiin pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä.  Korotuksella on tar-
koitus korvata kunnille pysyvästi varhaiskasvatusmaksujen alenemisesta johtuvia mak-
sutulojen vähenemisiä. 
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Uusi palveluasumisyksikkö Metsäniitty valmistui syyskuussa 2021. Yksikössä on 25 te-
hostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa. Aiemmin tehostettuna palveluasumisyksik-
könä toiminut Ojusniitty muutettiin palveluasumisyksiköksi. Sieltä koordinoidaan myös 
kotipalvelu.    
 
Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 345 484 euroa ja ulkoiset toimintakulut alittuivat 576 833 
euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Vuosikate toteutui 1 487 935 euroa ja tilikau-
den ylijäämä 1 555 114 euroa parempana muutettuun talousarvioon verrattuna. 
 
Investointibudjetti toteutui 78,3 prosenttia. Talousarviovuoden suurin investointikohde oli 
uuden palveluasumisyksikön rakentaminen. Sen kustannusarvio oli 3,2 milj.euroa, josta 
talousarviovuodelle oli budjetoitu 2,2 milj.euroa.  

 
 

1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 

Vuoden 2019 lopussa kunnalla oli taseessa kattamatonta alijäämää 922 348 euroa. 
Vuoden 2020 tulos oli pääosin valtion kunnalle suorittamien korona tukien johdosta pal-
jon ennakoitua parempi. Taseen kattamaton alijäämä saatiin katettua ja taseeseen muo-
dostui 569 874 euroa ylijäämää. Vuoden 2021 tulos, 1 256 316 euroa, oli myös ennakoi-
tua parempi ja johtui pääosin kunnasta riippumattomista asioista (koronatuet ja Lapin 
Sairaanhoitopiirin jäsenkuntapalautukset). Vuoden 2021 lopussa kunnalla on taseessa  
ylijäämää yhteensä 1 826 211 euroa. 
 
1.1.2023 Suomessa aletaan toteuttamaan vuosikymmenien ajan valmisteltua sosiaali- ja 
terveyspalveluiden uudistusta. Kunnista siirtyy merkittävä osa menoista ja tuloista uusille 
perustettaville Hyvinvointialueille. Muoniossa arviolta noin 70 henkilöä siirtyy Hyvinvointi-
alueen palvelukseen. Valtionosuuksista noin kaksi kolmannesta siirretään hyvinvointialu-
eiden rahoittamiseen. Muoniolle maksettava valtionosuus tulee ennakkolaskelmien mu-
kaan olemaan noin 3,0 milj. euroa, kun se nyt on noin 10 milj.euroa. Myös verotuloja lei-
kataan. Kuntien veroprosentista yli puolet, 12,39 % siirtyy hyvinvointialueiden rahoituk-
seen. Muonion kunnan 21,5 veroprosentista kunnalle jää 9,11 %. Vuoden 2023 budjetin 
laadinnasta tulee haastavaa. Muutos on niin iso ja laajavaikutteinen, että on vaikea en-
nakoida sen lopullista vaikutusta kunnan kykyyn selvitä jäljellä jäävien palveluiden tuot-
tamisesta. Hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa jää edel-
leen kuntien tehtäväksi. 
 
Hyvinvointikeskuksen valmistuminen vuoden 2020 alussa ja uuden ikäihmisten palvelu-
asumisyksikön rakentaminen vuosien 2020 ja 2021 aikana lisäsivät kunnan velka- ja 
vastuumääriä. Ennen näiden suurien investointihankkeiden alkamista vuoden 2018  
lopussa oli velkojen ja vastuiden määrä 7,2 milj. euroa (3 132 €/asukas), vuoden 2020 
lopussa 11,2 milj. euroa (4 883 €/asukas) ja vuoden 2021 lopussa 11,6 milj. euroa 
(4 986 €/asukas). 
 
Euroopan vakaus ja turvallisuus järkkyi 24.2.2022 kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. So-
dan valtavat inhimilliset kärsimykset, jotka kohdistettiin itsenäiseen Ukrainaan ja sen ih-
misiin on jotakin, jota ei olisi ikinä enää uskonut Euroopassa tapahtuvan. Hetkessä pyy-
hittiin pois yhden ihmiselämän ajan jatkunut rauhan ja turvallisuuden olotila. Sodan vai-
kutukset tuleville vuosille Euroopassa, Suomessa ja Muoniossa ovat vielä tuntematto-
mia. Varmaa on vain, että Euroopan vakaus on saanut pahan kolauksen ja epävakau-
den ajat tulevat olemaan läsnä pitkään. 
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1.5 Kunnan henkilöstö 
 

Henkilöstötuloslaskelma / Koko henkilöstö 

Kunnan henkilöstön määrä 31.12.2021 oli 204 henkilöä, joista vakituisia oli 152 ja mää-
räaikaisia 52. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstön määrä oli vähentynyt 10 henki-
löllä. Kansalaisopiston opettajia tai erilaisissa kerho- ja kurssitoiminnassa työskenteleviä 
henkilöitä tai hyvinvoinnissa henkilökohtaisina avustajine työskenteleviä ei ole huomioitu 
henkilöstömäärää laskettaessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * suluissa henkilöstömäärä, joka sisältää sosiaalitoimen osalta henkilökohtaiset avustajat 
** organisaatiouudistuksen 1.8.2021 mukaisesti yleishallinnosta siirtyi elinvoimapalveluihin hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen henkilöstö sekä elinkeinolautakunnan alainen henkilöstö ja hyvinvointipalveluihin työpajatoiminnan henkilöstö. 

 
Vakinainen henkilöstö 
 
Kunnassa 31.12. vakinaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden (152 henkilöä) 
keski-ikä oli 47,3 vuotta. Naisten keski-ikä on 47,5 ja miesten 46 vuotta. Vakituisen hen-
kilöstön osalta suurin ikäryhmä on 55-59 –vuotiaat 23 henkilöä ja yli 60 vuotiaat 23 hen-
kilöä. Alle 40 vuotiaita 45 henkilöä.    

 

 

 

 

Vuonna 2021 eläkkeelle siirtyi 4 henkilöä, irtisanoutui 4 henkilöä ja 6 henkilöä vakinais-
tettiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hallinto- ja ta-
lous hyvinvointi sivistys elinvoima yhteensä 

2015 33 64 77 16 190 

2016 30 62,5 73 14 182,5 

2017 30,5 59 83 19 191,5 

2018 26,5 73 91 17 207,5 

2019 26,5 64,5 (85,5)* 90,5 18 199,5 (220,5)* 

2020 21 71 (92)* 85 27 204 (225)* 

2021 7** 86** 75 36** 204 

Ikäryhmät alle 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 yli 60 

naiset 4 5 9 16 20 13 17 23 23 

miehet 0 2 4 3 2 0 3 4 4 
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Käyttötalousmenoista vuonna 2021 palkkausmenojen osuus oli 41,3 % 
kun se edellisenä vuonna oli 41,2 %. 
 

  Vuoteen 2020 verrattuna palkkausmenot kasvoivat noin 382 600 euroa. 
 Kunnan palkat ja henkilöstökulut vuosina 2019-2021 ovat seuraavat: 
 

   
 

Kunnan 2321 asukkaalle vuoden 2021 aikana tuottaman palvelun henkilöstökustannuk-
set ovat 3 993 euroa asukasta kohden. Edellisenä vuonna vastaava kustannus oli 3 890 
euroa per asukas. 
 

Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstöraportti. 

 
  

   2021 2020 2019 

varsinaisten palkat 5 956 345 5 601 465 5 734 989 

määräaikaisten ja sijaisten palkat 1 067 781 1 066 533 634 072 

työllistettyjen palkat 78 065 69 230 81 487 

jaksotetut palkat ja palkkiot 66 824 81 309 90 223 

kokouspalkkiot 46 085 38 220 47 830 

luontaisedut 35 253 27 236 29 828 

omais- ja perhehoidon palkkiot, 
vammaisavustus 

247 161 
297 190 228 003 

sairaus- ja tapaturmakorvaukset -126 462 -74 223 -104 918 

 7 371 052 7 106 960 6 741 514 

    

sosiaaliturvamaksut 107 603 89 728 48 562 

eläkevakuutusmaksut 1 235 522 1 187 944 1 078 927 

eläkemenoperusteinen maksu 389 863 397 400 386 440 

varhe-maksu - 4 366 0 13 

tapat./tyött.vakuutusmaksut 161 139 130 150 139 059 

jaksotetut eläkekulut 12 751 13 823 126 

jaksotetut sos.vak kulut -5 671 9 328 37 

 1 896 841 1 828 373 1 653 164 

    

yhteensä 9 267 893 8 935 333 8 394 678 
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2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä 

 
Vuoden 2021 toiminnassa koko kuntaa koskeva riski oli organisaatiouudistus ja hallinto-
sääntömuutos, palveluiden häiriötön turvaaminen organisaation muutosten keskellä. 
Kuntavaalit osuivat myös samaan ajankohtaan, jolloin toimielinten työn käynnistymisen 
onnistuminen oli myös haasteena. Koronapandemian vaikutukset kohdistuivat koko kun-
taan ja varautuminen siihen oli edelleen haasteellista.  
 
Vuoden 2021 aikana todettiin, että valmius- ja varautumissuunnitteluun ja häiriötilantei-
siin tulee edelleen panostaa. Harjoituksen myötä todettiin, että konkreettiset toimet esim. 
ikäihmisten palvelutuotannon varmistamiseksi käynnistetään.  
 
Sivistystoimen keskeinen strateginen riski liittyi lainsäädännön ja rahoituksen muutok-
siin, mm. toisen asteen oppivelvollisuuden toteuttaminen. Hyvinvoinnin palvelualueella 
riski on edelleen sopeutumisessa lainsäädännön muutoksiin sekä vaatimusten täyttämi-
seen ennakoimattomassa toimintaympäristössä.  
 
Elinvoiman keskeisiä riskejä ovat ympäristöön liittyvät riskit; epidemiat, tulvat, ilmaston-
muutos ja ennakoimattomuus, imagoriskit ja elinkeinoihin kohdistuvat taloudelliset riskit 
ja sanktiot.  
 
Toimintariskeissä hallinto- ja talous- sekä sivistyspalveluissa on merkittävimpänä organi-
saation haavoittuvaisuus suhteessa järjestelmiin, muutoksiin ja tietoturvaan. Hyvinvoin-
nin keskeinen toimintariski on niin ikään tietoturvan vaarantuminen. Elinvoiman merkittä-
vin riski on edelleen vesilaitoksen kantokyky ja tekninen käyttöikä.  
 
Henkilöriskeissä hallinto- ja talouspalvelut arvioi henkilöstön riittävyyden ja palkkauksen 
linjaukset kohtalaisiksi riskeiksi ja avainhenkilöihin sekä työtehtävien liialliseen keskitty-
miseen liittyvät riskit merkittäviksi.  
 
Sivistystoimen keskeinen henkilöriski oli rekrytoinnit ja henkilöstön pysyvyys. Palvelualu-
eella on määräaikaisia ratkaisuja, joita tulee ratkaista organisaatiouudistuksessa. Hyvin-
voinnin henkilöstön osalta on jatkuva huoli mm. hoivahenkilöstön riittävyydestä. Lasken-
nallisen mitoituksen täyttymisestä huolimatta sijaisten saaminen on haasteellista. Elin-
voiman merkittävä henkilöstöriski on osaamiseen, tiedon välittämiseen ja siirtämiseen, 
sijaisuusjärjestelyihin ja henkilöstön pysyvyyteen sekä dokumentaatioon liittyvä riski.  
 
Sivistystoimen osalta toimitilojen tuleminen käyttöikänsä päähän sekä epäkäytännölliset 
ja kustannustehottomat tilaratkaisut ovat edelleen riskejä, kuten myös koronan tuomat 
erikoistilanteet palveluiden järjestämisessä. 
 
Hyvinvointipalveluiden osalta toimitilariski liittyy työskentelyolosuhteisiin ja elinvoimapal-
veluiden osalta kunnan kiinteistöjen korjausvelan kestämättömään kasvamiseen. 
 
Säännöllistä riskienhallinnan tarkastelua tulee edelleen painottaa palvelualueilla.  
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3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (vain ulkoi-
set tulot ja menot) 

 

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 

 2021 2020 

   
Toimintatuotot 3 569 3 343 
   
Toimintakulut -21 763 -20 952 

   
Toimintakate -18 194 -17 608 
   
Verotulot                      10 423 9 933 
Valtionosuudet                 9 805 10 220 
Rahoitustuotot ja –kulut   
Korkotuotot                    1 1 
Muut rahoitustuotot            11   8 
Korkokulut                     -14 -26 
Muut rahoituskulut             -2  -3  

   
Vuosikate 2 030 2 524 
   
Poistot ja arvonalentumiset   
Suunnitelman mukaiset poistot         -803 -1 061 

   
   
Tilikauden tulos 1 227 1 463 
   
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)    
Varausten lis.(-)tai väh.(+)   29 30 

   
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 256 1 492 
   
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT  
   
Toimintatuotot / toimintakulut %  16,4 % 16,0 % 
100* Toimintatuotot /    
(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)   
Vuosikate / Poistot % 253 % 238 % 
100*Vuosikate / Poistot ja arvonalennukset   
   
Vuosikate € / asukas 874 € 1 099 € 
   
Asukasmäärä 2321 2297 
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3.2 Toiminnan rahoitus 
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 

 2021 2020 2017 

Toiminnan rahavirta    
Vuosikate                      2 030 2 524  
Satunnaiset erät                  
Tulorahoituksen korjauserät    -59 -19  
    
Investointien rahavirta    
Investointimenot               - 2 443 - 963  
Rah.osuudet invest. menoihin   34 37  
Pysyvien vastaavien    
hyödykkeiden luovutustulot     65 20  

Toiminnan ja invest. rahavirta -373  1 599   
    
Rahoituksen rahavirta    
Antolainojen muutokset -  -   
Antolainojen lisäykset       -20 -20  
Antolainojen vähennykset 20 5  
    
Lainakannan muutokset    
Pitkäaikaisten lainojen lisäys    
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -920 -1 020  
Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 200 -500  
Oman pääoman muutokset            
    
Muut maksuvalmiuden muutokset    
Toimeksiant.var.ja po:n muut.     
Saamisten muutos               239 209  
Korottomien velkojen muutos    279 -193  

    
Rahoituksen rahavirta          238 1 551  
    
Rahavarojen muutos -611 49  
    
Rahavarat 31.12. / 1000 € 263 874  
Rahavarat 1.1. / 1000 € 874 825  
    
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT   
    
Toiminnan ja investointien rahavirran    
kertymä  5 vuodelta , € 1 949 488 1 727 000  
Investointien tulorahoitus, % 84,3 % 272,0 %  
Laskennallinen lainanhoitokate 2,4 3,1  
Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun 
tunnusluvun arvo on yli 2    
Kassan riittävyys 3,8 13,9  
Asukasmäärä 2321 2297  
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4 Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

4.1 Tase ja sen tunnusluvut 
 

T A S E 2021 2020  
    
VASTAAVAA    
A PYSYVÄT VASTAAVAT    
I Aineettomat hyödykkeet    
1. Aineettomat oikeudet        36 34  
2. Muut pitkävaikutteiset meno 162 198  
Aineettomat hyödykkeet yht.    198 232  
    
II Aineelliset hyödykkeet    
1. Maa- ja vesialueet          893 886  
2. Rakennukset                 8 636 6 155  
3. Kiinteät rakenteet ja laitt 2 365 2 375  
4. Koneet ja kalusto           239 248  
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis 134 970  
Aineelliset hyödykkeet yht     12 267 10 635  
    
III Sijoitukset    
1. Osakkeet ja osuudet         1 043 1 041  
3. Muut lainasaamiset          75 75  
Sijoitukset yhteensä           1 118 1 117  
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.     13 583 11 984  
    
B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT    
    
C  VAIHTUVAT VASTAAVAT    
I Vaihto-omaisuus    
    
II Saamiset    
Pitkäaikaiset saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
1. Myyntisaamiset              502 408  
3. Muut saamiset               331 246  
4. Siirtosaamiset              358 297  
Lyhytaikaiset saamiset yht.    1 191 951  
Saamiset yhteensä              1 191 951  
    
III Rahoitusarvopaperit    
Rahat ja pankkisaamiset    
Rahat ja pankkisaamiset yht.   263 874  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.   1 454 1 825  

VASTAAVAA YHTEENSÄ             15 037 13 809  
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 2021 2020  

VASTATTAVAA    

A  OMA PÄÄOMA    

I Peruspääoma                  -2 879 -2 879  

IV Ed.tilikausien yli/alijäämä -570 922  

V Tilikauden yli/alijäämä      -1 256 -1 492  

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            -4 705 -3 449  

    

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET    

   VARAUKSET    

1. Poistoero                   -457 -487  

POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT  -457 -487  

    

PAKOLLISET VARAUKSET    

    

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT    

2. Lahjoitusrahastojen pääoma     

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.      

    

E  VIERAS PÄÄOMA    

I  Pitkäaikainen    

2. Lainat vakuutus- ja rah.lai -2 145 -2 965  

7. Muut velat                  -726 -690  

Pitkäaikainen vieras po. yht.  -2 871 -3 655  

    

II Lyhytaikainen    

1. Joukkovelkakirjalainat      -3 700 -2 500  

2. Lainat rahoitus- ja vak.lai -820 -920  

5. Saadut ennakot              -8 -3  

6. Ostovelat                   -1 048 -1 438  

7. Muut velat                  -173 -152  

8. Siirtovelat                 -1 255 -1 206  

Lyhytaikainen vieras po. yht.  -7 004 -6 219  

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ         -9 875 -9 874  

VASTATTAVAA YHTEENSÄ                   -15 037 -13 809  

    

TASEEN TUNNUSLUVUT   
Omavaraisuus- % 34,3 28,5 

Suhteellinen velkaantuneisuus % 41,5 42 

Kertynyt ylijäämä (-alijäämä) 1000 € 1 826 570 

Kertynyt ylijäämä (-alijäämä) €/asukas 787 248 

Lainakanta 31.12. 1000 € 6 665 6 385 

Lainakanta 31.12. €/asukas 2 872 2 780 

Lainat ja vuokravastuut 31.12.    11 573 11 216 

Lainat ja vuokravastuut, €/asukas 4 986 4 883 

Lainasaamiset 31.12., 1000 € 75 75  

Asukasmäärä 2321 2297 
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5 Kokonaistulot ja –menot 
 

 2021    2021  

 1 000 € %   1 000 € % 

Tulot    Menot   
Varsinainen toiminta    Varsinainen toiminta   
Toimintatuotot 3 569 13,87  Toimintakulut 21 783 84,36 

Verotulot 10 423 40,51  ./. Valmistus omaan käytt.  -20 -0,08 

Valtionosuudet 9 804 38,11  Korkokulut 13 0,05 

Korkotuotot 1 0,00  Muut rahoituskulut 2 0,01 

Muut rahoitustuotot 11 0,04  Satunnaiset kulut   
Satunnaiset tuotot    Tulorahoituksen korjauserät 59 0,23 

Tulorahoituksen korjauserät      +/- Pakollisten varausten muutos  
    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot    - Käyttöomaisuuden myyntitappiot  
Investoinnit    Investoinnit   
Rahoitusosuudet investointim. 34 0,13  Investointimenot 2 443 9,46 

Käyttöomaisuuden myyntitulot 65 0,25     
Rahoitustoiminta    Rahoitustoiminta   
Antolainasaamisten vähennyk-
set 20 0,08  Antolainasaam lisäys 20 0,08 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00  Pitkäaik.lainojen väh. 920 3,56 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1 800 7,00  Lyhytaik.lainojen väh. 600 2,32 

Oman pääoman lisäykset    Oman pääoman väh.   
Kokonaistulot yhteensä 25 727 100,00  Kokonaismenot yhteensä 25 820 100,00 

       
Täsmäytys:       
Kokonaistulot - Kokonaismenot =25727-25820 = -93     
Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset =-611-(+518)=-93   

 

 

Muut maksuvalmiuden muutokset  
saamiset 239 
liittymismaksut -36 
ennakot -4 
ostovelat 389 
muut velat -21 
siirtovelat -49 

 518 
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6 Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 

6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 
Muonion kunta   
Tytäryhteisöt 
Asunto Oy Kullero 
Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu 
Kiinteistö Oy Muonion Hilla 
Kiinteistö Oy Muonion Lakka  
Kuntayhtymät 
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Lapin Liitto 
Lapin Pelastuslaitos 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä  
Osakkuusyhteisöt 
Ei ole yhdistelty konsernitaseeseen 
Alamuonion Autola Oy 
Olosworld Oy 

 

6.2 Konsernin toiminnan ohjaus 
 

Valtuusto hyväksyi 18.6.2018 Muonion kuntastrategian, jonka mukaan 
kunnan omistajapoliittinen linjaus laaditaan valtuustokausittain. Kuntastrategian päivitys-
työ on aloitettu ja sen työstäminen jatkuu vuonna 2022. Omistajapolitiikan tavoitteena on 
edistää kuntakonsernin kestävää toimintaa ja varmistaa kunnan pääoman käyttöön sekä 
omaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon suunnitelmallisuus, pitkäjäntei-
syys sekä pääoman käytön tehokkuus. 
 
Kunnan tavoitteiden mukaan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tulee toimia niin, ettei 
niiden toimintaa tarvitse subventoida kunnan verorahoilla.  
Konserniohjeessa on määritelty, milloin tytäryhteisöjen on hankittava konsernijohdon en-
nakkokäsitys päätettäviin toimenpiteisiin. Tytäryhteisöiltä odotetaan tiivistä yhteistyötä 
paitsi konsernijohdon myös tarvittaessa muiden kunnan hallinnon alojen kanssa. 
 
Tytäryhteisöjen on toimitettava vuosittain kunnanhallitukselle taloussuunnitelma, johon 
sisältyy tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelma sekä tietoja muun muassa yhteisöjen 
toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. 
 

6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 
 

Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu, Kiinteistö Oy Muonion Hilla, Kiinteistö Oy Muonion 
Lakka ja Asunto Oy Muonion Kullero hoidetaan kunnan elinvoimalautakunnan kiinteistö-
palveluiden ja hallinnon talouspalveluiden toimesta.   
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Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu 
Kunta omistaa sataprosenttisesti kaikki Kotikonnun osakkeet. 
Muonion kunnan sataprosenttisesti omistamat neljä asuntoyhtiötä, Asunto Oy Muonion-
kulma, Asunto Oy Muonion Ollintuvat, Asunto Oy Muonion Pirkantuvat ja Kiinteistö Oy 
Iltintuvat, fuusioitiin 1.7.2008 yhdeksi yhtiöksi, Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnuksi. Koti-
konnulla on vapaaehtoinen velkasaneerausohjelma Valtiokonttorin kanssa. 
Yhtiön hallituksessa ovat puheenjohtajana Juha Särkijärvi, jäseninä Jukka Korhonen ja 
Merja Hietala sekä varajäseninä Minna Back ja Manu Friman. Toimitusjohtaja on Juha 
Vainio. 
 
Yhtiössä on 29 asuntoa, joista 29 asuntoa oli vuokralla 31.12.2021 ja koko vuoden käyt-
töaste oli 98,43 %. 
 
Talous: 
Tilikauden hoitokate huononi 82 668 eurosta 19 286 euroon edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Hoitokatteen huononeminen johtui noin 64 500 euroa suuremmista korjauskustan-
nuksista edelliseen vuoteen verrattuna. Ilttitie 3:n vesikate uusittiin ja lisäksi aloitettiin 
yhden huoneiston peruskorjaus. Tilikauden tulos on - 258 euroa, kun se edellisenä 
vuonna oli 62 488 euroa voitollinen. Yhtiö pystyi hoitamaan lainanlyhennykset ja muut 
maksut ja velvoitteet ilman emon taloudellista tukea. Yhtiöllä on 50 025 euroa lainaa 
Valtiokonttorille. Yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä lainoja ei ole. Lainat Valtiokontto-
rille loppuvat vuonna 2023. 

 
 Kiinteistö Oy Muonion Hilla 
 Muonion kunta omistaa 408 osaketta (51 %) ja North European Invest omistaa 392 osa-

ketta (49 %). 
 
 Yhtiön hallituksessa on puheenjohtaja Jussi-Pekka Tammilehto, jäseninä Jukka Hauk-

kala ja Merja Hietala. Toimitusjohtaja on Juha Vainio. 
 Yhtiössä on 10 asuntoa, joista kaikki olivat vuokrattuna 31.12.2021 ja koko vuoden käyt-

töaste oli 100 %. 
  

Talous: 
 Tilikauden hoitokate parani 6 269 euroa edellisestä vuodesta. Yhtiön voitto ennen tilin-

päätössiirtoja oli 10 492 euroa. Yhtiössä tehtiin asuintalovaraus ja tilikauden voitoksi jäi 
1 070 euroa. Yhtiön kassavarat ovat kriittiset. Yhtiö tarvitsi vuoden aikana lyhytaikaista 
lainaa kunnalta Valtiokonttorin lainojen lyhennyksiin, mutta pystyi maksamaan lainan ta-
kaisin ennen vuoden vaihdetta kertyneillä vuokratuotoilla. Yhtiöllä on 432 366 euroa vel-
kaa Valtiokonttorille. Yli viiden vuoden päästä erääntyviä lainoja on 247 366 euroa. 

  
Kiinteistö Oy Muonion Lakka 
Muonion kunta omistaa 408 osaketta (51 %) ja Harriniva Oy omistaa 392 osaketta (49 
%). Yhtiön hallituksessa on puheenjohtajana Jussi-Pekka Tammilehto, jäsenenä Harrini-
van edustajana Riku Pyykkönen ja kunnan toisena edustajana Merja Hietala. Toimitus-
johtaja on Juha Vainio. 
Yhtiössä on 10 asuntoa, joista kaikki olivat vuokrattuna 31.12.2021 ja koko vuoden käyt-
töaste oli 100 %. 
 
Talous: 
Tilikauden hoitokate parani 3 905 euroa edellisestä vuodesta. Tilikauden tulos 2 292 eu-
roa voitollinen. Yhtiön kassatilanne on hyvä. Yhtiöllä on 544 771 velkaa Valtiokonttorille.  
Yli viiden vuoden päästä erääntyviä lainoja on 384 160 euroa. 
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 Asunto Oy Muonion Kullero 
 Kunta omistaa sataprosenttisesti kaikki Kulleron osakkeet. 

Kullerolla on vapaaehtoinen velkasaneerausohjelma Valtiokonttorin kanssa. 
Yhtiön hallituksessa ovat puheenjohtajana Juha Särkijärvi, jäseninä Jukka Korhonen ja 
Merja Hietala sekä varajäseninä Minna Back ja Manu Friman. Isännöitsijänä on Juha 
Vainio. 
 
Yhtiössä on 2 rivitaloa, joissa 8 huoneistoa ja 4 varastoa. Vuodenvaihteen käyttöaste oli 
100 % ja koko vuoden 2021 käyttöaste oli 98 %. 
Koska kyseessä on asuntoyhtiö, vuokralaskut laskutetaan emolta, Muonion kunnalta, 
joka puolestaan laskuttaa vuokrat asukkailta. 
 
Talous: 
Tilikauden hoitokate parani 8 736 euroa edellisestä vuodesta. Tilikauden tulos oli 546 
euroa tappiollinen. Yhtiö pystyi selviytymään lainoista ja muista menoista ilman emon 
taloudellista tukea. Yhtiöllä on 160 919 euroa lainaa Valtiokonttorille. Yli viiden vuoden 
kuluttua erääntyviä lainoja on 85 919 euroa ja velka Valtiokonttorille loppuu saneeraus-
ohjelman mukaisesti vuonna 2031. 

 

6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 

Kotikonnun ja Kulleron tilanne on parantunut huomattavasti fuusioinnin jälkeen. Kunnan 
asuntotarjonnassa on tapahtunut talousarviovuoden aikana parannusta yksityisten ra-
kennuttajien toimesta. Todennäköistä kuitenkin on, että kunnan omistamien yhtiöiden 
hyvä vuokra-aste tulee edelleenkin olemaan korkea. Korkea vuokra-aste on ehdoton 
edellytys yhtiöiden taloudelliselle omavaraisuudelle. Kulleron kyky selviytyä asuntojen 
perusparannuksista on haasteellista yhtiön pienuuden vuoksi. Niin yhtiöiden kuin emon-
kin rajallisten talousresurssien vuoksi tulevien vuosien suurimpia haasteita on pitää 
vuokrattavat asunnot niin hyvässä kunnossa, että ne voidaan ilman keskeytyksiä pitää 
vuokrattuna.  

 
Vuoden 2020 alusta kunnan hoidettavaksi tulleen Hillan kriittisen kassatilanteen johdosta 
on selvitettävä mahdollisuudet, joilla turvataan Hillan kyky selvitä Valtiokonttorin veloista 
lyhennyssuunnitelman mukaisesti.  

 

6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 
 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan konserniohjeen 7.12.2020 § 264. Konsernijohtoon kuu-
luvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja toimii konsernin johtajana ja aktiivi-
sella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallin-
toon ja toimintaan. Kunnan omistamissa tytäryhtiöissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä 
on kunnanhallituksen valitsema yhtiökokousedustaja. Kunnanhallitus päättää hallitus-
jäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. 
 
Sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kunnassa vastaa kunnanhallitus ja sen valvon-
tavastuu on kunnanjohtajalla ja toteuttamisvastuu tilivelvollisilla. Konserniohjeen noudat-
tamista valvoo konsernijohto. Kuntakonsernissa noudatetaan sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan ohjeistusta. 
 
Tytäryhteisöjen hallitukset, toimitusjohtaja ja muut yhteisöjen yksiköiden vastuuhenkilöt 
vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. 
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Tytäryhteisöjen tulee raportoida konsernijohdolle tytäryhteisöjen merkittävimmistä ris-
keistä sekä riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävyydestä yhteisön toimintakertomuk-
sessa vuosittain ja tarvittaessa myös osavuosikatsauksissa. Mikäli tytäryhteisössä ha-
vaitaan tilikaudella uusia ja merkittäviä riskejä, tulee niistä raportoida viipymättä konser-
nijohdolle. Lisäksi tulee varmistaa, että raportoinnin perusteella ryhdytään tarvittaviin toi-
menpiteisiin. 
 
Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua tytäryhteisön hallituksenkokouksiin ja käyttää 
niissä puheoikeutta. 
 
 

6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 

Konsernin tuloslaskelma 1000 € 1000 € 1000 € 

 2021 2020 2017 

Toimintatuotot 9 535 8 405 9 266  

Toimintakulut -27 129 -26 288 -24 954  

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -156   

Toimintakate -17 750 -17 883 -15 688 

    

Verotulot 10 423 9 933 8 738 

Valtionosuudet 9 804 11 014 9 055 

Rahoitustuotot ja -kulut:    

Korkotuotot 2 2 4 

Muut rahoitustuotot 15  11 20 

Korkokulut -32 -41 -106 

Muut rahoituskulut -9 -11 -20 

Vuosikate 2 455 3 025 2 002 

    

Poistot ja arvonalentumiset:    

Suunn. mukaiset poistot -1 160 -1 411 -1 070 

Tilikauden yli- ja alipariarviot    

Arvonalentumiset   -61 

Satunnaiset erät -1 -1 -11  

Tilikauden tulos 1 293 1 613 860 

    

Tilinpäätössiirrot 33 53 15 

Tilikauden verot 

 

 1  7  

Laskennalliset vertot 4 3  

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 332 1 670 882 

    

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT   

    

Toimintatuotot/Toimintakulut % 35 % 31 % 37 % 

Vuosikate/Poistot % 211,5 % 214,4 % 187,1% 

Vuosikate, euroa/asukas 1 058 1 317 855 

Asukasmäärä 2321 2297 2 342 
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Konsernin rahoituslaskelma 

  2021 2020 
Toiminnan rahavirta 1000 € 1000 € 
 Vuosikate 2 455 3 025 
 Satunnaiset erät -1 -1 
 Tilikauden verot  1 
 Tulorahoituksen korjauserät -25 -66 
Toiminnan rahavirta yhteensä 2 429 2 960 573 
    
Investointien rahavirta    
 Investointimenot -3 544 -1 707 
 Rahoitusosuudet investointeihin 59 66 
 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 9 22 
Investointien rahavirta yhteensä - 3 476 -1 619 -1 035 
Toiminnan ja investointien rahavirta -1 047 1 341 -462 
    
Rahoituksen rahavirta    
Antolainojen muutokset    
 Antolainojen lisäykset  -20 
 Antolainojen vähennykset  5 
Lainakannan muutokset    
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 738 539 
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 051 -1 170 
 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 200 -506 
Oman pääoman muutokset 19 -3  
Muut maksuvalmiuden muutokset    
 Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset -22 23 
 Vaihto-omaisuuden muutos 5 -1 
 Saamisten muutos -223 -195 
 Korottomien velkojen muutokset -86 231 
Rahoituksen rahavirta yhteensä 580 -1038 808 
    
RAHAVAROJEN MUUTOS -467 303 346 
    
Rahavarojen muutos    

 Rahavarat 31.12. 1 412           
                      

1 879 
 Rahavarat 1.1. 1 879 1 576 
 RAHAVAROJEN MUUTOS -467 303 
    
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT  
    
Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta, €  1 220 1 838 
Investointien tulorahoitus % 70,4 % 184,4 % 
Laskennallinen lainanhoitokate 2,04 2,53 
Kassan riittävyys 15,7 23 
Asukasmäärä 2321 2297 
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Konsernin tase 

VASTAAVAA           2021 2020  VASTATTAVAA 2021 2020 

PYSYVÄT VASTAAVAT 1000 € 1000 €  OMA PÄÄOMA 5 801 4 446 

    Peruspääoma  2 879 2 879 

Aineettomat hyödykkeet 264 295  Säätiöiden ja yhdistyst po 12 12 

 Aineettomat oikeudet 89 43  Muut omat rahastot 55 57 

 Muut pitkävaikutteiset menot 174 252  Edellisten tilikausie yli-/alijäämä 1 524 -155 

 Ennakkomaksut 1   Tilikauden yli-/alijäämä 1 331 1 670 

Aineelliset hyödykkeet 16 102 13 694  VÄHEMMISTÖOSUUDET 17 17 

 Maa- ja vesialueet 946 941     

 Rakennukset 8 971 8 332  POISTOERO   

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 098 2 424     

 Koneet ja kalusto 396 397  PAKOLLISET VARAUKSET 113 137 

 Muut aineelliset hyödykkeet 5 4  Eläkevaraukset   

 Enn.maks. ja  kesk.er. hankinnat 1 686 1 596  Muut pakolliset varaukset 113 137 

    TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 219 321 

Sijoitukset 230 227  Valtion toimeksiannot 97 27 

 Tytäryhtiöosakkeet ja osuudet    Lahjoitusrahastojen pääomat 12  

 Osakkuusyhteisöosuudet 158 157  Muut toimeksiantojen pääomat 110  

 Osakkeet ja osuudet 45 47     

 Muut lainasaamiset 23 20  VIERAS PÄÄOMA   

 Muut saamiset 4 2  Pitkäaikainen 5 492 5 672 

     Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 3 722 4 257 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 207 287   Lainat julkisyhteisöiltä 1 078 756 

 Valtion toimeksiannot 97 27   Lainat konsernin sisältä   

 Muut toimeksiantojen varat 110 260   Saadut ennakot  4 

     Liittymismaks. Ja muut velat 692 656 

       

VAIHTUVAT VASTAAVAT    Lyhytaikainen 8 434 7 378 

Vaihto-omaisuus 36 41  Joukkovelkakirjalainat 3 700 2 500 

 Aineet ja tarvikkeet 36 40   Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 843 977 

 Ennakkomaksut     Lainat julkisyhteisöiltä 110 73 

      Lainat muilta luotonantajilta   

SAAMISET 1 825 1 563   Saadut ennakot 48 33 

Pitkäaikaiset saamiset  1 1   Ostovelat 1 425 1 718 

 Myyntisaamiset     Liittymismaks. Ja muut velat 276 254 

 Lainasaamiset     Siirtovelat 2 032 1 823 

 Muut saamiset 1 1  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 20 077 17 986 

 Siirtosaamiset    KONSERNIN   

Lyhytaikaiset saamiset                    1 824 1 562  TASEEN TUNNUSLUVUT   

 Myyntisaamiset 941 856  Omavaraisuusaste  29,2 % 24,9 % 

 Lainasaamiset    Suhteellinen velkaantuneisuus 46,6 % 41,2 % 

 Muut saamiset 477 365  Kertynyt yli-/alijäämä 1000 € 2 885 1 514 

 Siirtosaamiset 406 341  Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas 1 243 659 

Rahoitusarvopaperit  49 14  Konsernin lainakanta 31.12. 1000 € 9 453 8 563 

 Osakkeet ja osuudet 1 14  Konsernin lainat €/asukas 4 073 3 728 

 Sijoitukset rahamarkkinainst. 13   Konser lainat ja vuokravastuut 31.12.  14 537 11 085 

 Muut arvopaperit 35   Kons lainat ja vuokravast. €/asukas 6 263 4 786 

Rahat ja pankkisaamiset 1 364 1 865  Kons lainasaamiset 31.12. 1000 € 27 75 

VASTAAVAA YHTEENSÄ   20 077 17 986  Asukasmäärä 2321 2297 
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7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 

7.1 Tilikauden tuloksen käsittely 
 

Tilikauden tulos on positiivinen 1 226 768,53 euroa. Tilikauden tulokseen kirjataan pois-
toeron vähennykset, jotka ovat yläasteen saneerauksen (12 881,20 euroa) ja terveys-
keskuksen vuodeosaston saneerauksen (16 666,67 euroa) investointivarauksen pur-
kuja. Tilikauden ylijäämä, 1 256 316,40 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/ali-
jäämä tilille.  

 

7.2 Talouden tasapainottamis- ja alijäämän kattamistoimenpiteet 
 

Vuoden 2020 ylijäämän jälkeen kunnalla ei ole enää katettavaa alijäämää taseessa. 
Edellisten tilikausien taseen ylijäämää on 569 894,26 euroa. 
Edellisten tilikausien ylijäämien ja tilikauden ylijäämän yhteismäärä taseessa on 
1 826 210,66 euroa. Poistoeroa taseessa on 457 159,39 euroa. 
 
Vuoden 2022 talousarvio laadittiin 155 365 euroa alijäämäiseksi ja suunnitelmavuodet 
2023-2024 yhteensä 312 772 euroa ylijäämäisiksi. 
Talousarvio on tasapainossa suunnitelmavuosien aikana. 
 
Kriisikuntakriteerit uudistettiin vuonna 2019, niitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuonna 2022, vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Vuosina 
2019-2021 käytetään aiemmin voimassa olleita kriteerejä. Vanhan lain mukaisista kriisi-
kuntakriteereistä (6 kpl) Muonion kohdalla täyttyi yksi; veroprosentti on yli maan painote-
tun keskiarvon. Kunta voi päätyä kriisikunnaksi silloinkin, vaikka kaikki kriteerit eivät 
täyty, mutta alijäämä ylittää kahtena peräkkäisenä vuotena määrätyn rajan. Alijäämä 
saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilin-
päätöksessä tuhat euroa asukasta kohden. Muonion kunnassa nuo kriteerit eivät täyty.  
 
Toimintamenoja pysyvästi alentavia toiminnallisia ja rakenteellisia ratkaisuja tulee aktiivi-
sesti toteuttaa. Palvelutuotannon maksuja ja taksoja tulee tarkistaa vuosittain. Elinkei-
nostrategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan tulopohjan kasvattamiseksi. Kuntayh-
teistyöllä haetaan tehostamista ja uusia toimintatapoja. Kunnan toimintojen ja velvoittei-
den muuttuessa henkilöstön ja toiminnan yhteensovittamisia tulee tarkastella jatkuvasti.  
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8 Toteutumisvertailu, talousarvion toteutuminen 
 

8.1 Käyttötalouden toteutuminen 
 

Palvelualueiden johtavat tilivelvolliset viranhaltijat on esitetty kohdassa 1.2. 
 

8.1.1 Vaalit 
 

Talousarviovuonna pidettiin kuntavaalit, jotka siirtyivät koronaviruksen takia huhtikuulta 
kesäkuuhun. Samalla uuden valtuustokauden alku siirtyi kesäkuusta elokuulle. 
 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot  2 660,00 -2 660   

Toimintamenot -6 090 -13 193,56 7 104  216,6 

Toimintakate -6 090 -10 533,56 4 444  173,0 

 

8.1.2 Tilintarkastus 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Pu-
heenjohtajana on ollut 1.1.-31.7. valtuutettu Pentti Reponiemi ja 1.8. alkaen valtuutettu 
Marja Pietikäinen. Kunnan tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajana on ollut Risto Hyvönen ja 1.8. alkaen Hilkka Ojala. 
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden ensimmäisissä ko-
kouksissa tarkastuslautakunta tutustui erityisesti Elinkeinotoimen, Kirjaston, Nuorisotoi-
men ja Liikuntatoimen vuoden 2020 toiminnallisiin tavoitteisiin vastuuviranhaltijoiden laa-
timien arviointilomakkeiden ja henkilökohtaisten keskustelujen pohjalta. Kevään kokouk-
sissa keskityttiin vuoden 2020 tilinpäätökseen ja arviointikertomuksen laadintaan. Syk-
syllä aloitti toimintansa uusi tarkastuslautakunta ja samalla myös vastuullinen tilintarkas-
taja vaihtui. Syksyllä hyväksyttiin mm. lautakunnan ja tilintarkastajan työohjelma, käytiin 
läpi kunnan konserniohjauksen tavoitteiden toteutumista sekä laadittiin lautakunnan ta-
lousarvio vuodelle 2022.  Vuoden 2019 alusta tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä 
on vastannut BDO Audiator Oy. 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot      

Toimintamenot -11 000 -12 232,12 1 232  111,2 

Toimintakate -11 000 -12 232,12 1 232  111,2 
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8.1.3 Kunnanhallitus 
 

8.1.3.1 Yleishallinto 
 
Tehtävän kuvaus  
 

Yleishallinto vastasi hallinnosta, taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja 31.7.2021 asti työ-
pajatoiminnasta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Yleishallinnossa on myös 
Lapin Pelastuslaitoksen toimintavaraus, maksuosuus verotuskustannuksiin, kunnan 
maksamat jäsenmaksut etujärjestöille sekä kunnanhallituksen alaiset projektit. 1.8.2021 
toteutettiin organisaatiouudistus, jonka jälkeen hallinto- ja talouspalvelut vastaavat hal-
linto- ja tukipalveluista, henkilöstö- ja taloushallinnosta, demokratia ja kuntalaisosallista-
misesta, tiedonhallinnasta, tietohallinnosta ja arkistoinnista, viestinnästä ja valmius- ja 
varautumissuunnittelusta.  
 
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloutta ja muuta  
toimintaa. Hallinto- ja talouspalvelut hoitaa valtuuston, hallituksen, keskusvaalilautakun-
nan ja yt- sekä työsuojelutoimikunnan sihteerin tehtävät. Hallinto- ja talouspalvelut vas-
taa myös kunnan keskusarkistosta ja keskitetysti kunnan talous- ja henkilöstöhallin-
nosta. Taloushallintopalvelua myydään kunnan omistamille kiinteistöyhtiöille, Kotikontu, 
Hilla ja Lakka sekä asuntoyhtiö Kullerolle.  

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 

 
Toteutamme hyvän hallinnon mukaisesti päätösten valmistelun, täytäntöönpanon ja lailli-
suuden valvonnan. Tuotamme ajantasaista, virheetöntä ja relevanttia tietoa päättäjien 
sekä muiden palvelualueiden hyödynnettäväksi osana toiminnan seuraamista sekä ke-
hittämistä.  
 
Viemme eteenpäin kunnan organisaatiouudistusta, jossa tarkoituksena on luoda  
Muonion uusi osallisuusmalli ja yhden luukun palvelulupaus. Hyödynnämme uutta tek-
nologiaa osana palvelutuotantoamme.  
 
Työpajatoiminnan ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteiden 
ja talouden toteutuminen esitetään elinvoimalautakunnan osiossa. 
 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla (Sotkanet.fi) 
 

Mittari 2021 2020 2019 2018 

lainakanta euroa/as 
(info 3180) 

 
2872 

 
2 780 

 
3 425 

 
3 137 

taloudellinen huoltosuhde  
(ind 182) 

 
- 

 
157,5 

 
131,0 

 
139,7 

kunnan vuosikate euroa/as 
(info 3178) 

 
874 

 
1099 

 
121 

 
378 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
toimet (TEA-viisari) 

 
55 

 
49 

 
49 

 
53 

työttömyysaste % työvoimasta (info 
181) 

 
15,9 

 
17,6 

 
12,0 

 
14,2 
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 2021 2020 2019 2018 

vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttö-
myys) %      (info ind. 3071) 

 
4,4 

 
3,2 

 
3,0 

 
3,2 

työkyvyttömyyseläkkeen saajat 16-64 
vuotiaat %      (info ind. 2424) 

 
- 

 
4,0 

 
4,2 

 
4,8 

nuorisotyöttömyys %  
(info 189) 

 
13,6 

 
17,6 

 
11,5 

 
18,9 

 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  

Talousarviovuoden suurin toiminnallinen tavoite oli organisaatiouudistuksen valmistelu 
ja täytäntöönpano. Kevään 2021 aikana järjestettiin useita kokoontumisia tähän liittyen 
esim. yt-neuvotteluita, henkilöstön info-tilaisuuksia, työpajoja luottamushenkilöiden ja 
henkilöstön kanssa. Valtuusto hyväksyi organisaatiouudistuksen 24.5.2021 § 21. Ikäih-
misten palveluiden osalta muutos tuli voimaan 1.6.2021, mittavin muutos muun organi-
saation osalta 1.8.2021 lukien ja viimeisimmät 1.1.2022 lukien. Uuden organisaatiora-
kenteen mukainen hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 21.6.2021 § 28. 
 
Konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 8.3.2021 § 3. Kuntastrategian päivitystyö aloitet-
tiin talousarviovuonna ja sitä jatketaan vuoden 2022 aikana.  
 
Kuntavaalien ajankohtaa siirrettiin kesäkuulle 2021 ja uusi valtuustokausi alkoi sen 
vuoksi 1.8.2021. Järjestäytyminen tapahtui elokuussa ja toimielinten kokoontumiset läh-
tivät käyntiin pääsääntöisesti syyskuussa. Organisaatiouudistuksessa lautakuntien 
määrä väheni, kun elinkeino- ja tekninen lautakunta yhdistyivät elinvoimalautakunnaksi.  
 
Vuodesta 2021 kunnat ja kuntayhtymät aloittivat taloustietojensa raportoinnin Valtiokont-
torille Tilastokeskuksen sijaan. Muutos on vaatinut merkittävän määrän työtä taloushal-
linnossa, paitsi ict-yhteensopivuuden hallinnoinnissa, mutta myös koko kunnan tilikartan 
yhteensovittamisessa vastaamaan uutta palveluluokitusta ja muita vaadittavia tietoalus-
toja. Raportointeja Valtiokonttorille on noin 20 vuodessa, kun niitä aiemmin Tilastokes-
kukselle toteutettiin kolme. Työ jatkuu edelleen, erityisesti hallintokuntien opastamisella 
muutoksiin. 
 
Talousarviovuoden aikana henkilöstölle annettiin 100 euron arvoinen hyvinvointiseteli 
tunnustuksena korona pandemian aikana tapahtuneesta joustamisesta työssä sekä an-
netusta lisäpanostuksesta koronapandemian vaatimien erityistoimien hoitamisessa. Se-
telit tarjosivat henkilöstölle mahdollisuuden valita hyvinvointipalveluja paikallisten yrittä-
jien palveluista.  
 
Viestinnän merkitys korostui koronapandemian aikana. Koronatiedotteita päivitettiin vii-
koittain, niin henkilöstölle kuin kuntalaisillekin. Pandemiaan liittyvä oikea-aikainen ja       
–sisältöinen tiedottaminen vaati paljon erilaisten mediaseurantapalveluiden koko ai-
kaista seurantaa ja hyödyntämistä omassa tiedottamisessa.  
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuma  

Kunnan organisaatio- 
ja hallintosääntöuu-
distuksen läpiviemi-
nen valtuuston 
16.12.2019 hyväksy-
män suunnitelman 
mukaisesti.  

Ikäihmisten palvelurakenne 
sekä henkilöstöratkaisut, 
koko kunnan palvelukarttojen 
muotoilu, uuden organisaa-
tion valmistelutyö ja hyväksy-
minen; prosessissa mukana 
yt-menettely- sekä ohjausryh-
mätyöskentelyä 

Toukokuuhun 2021 
mennessä hyväksytty 
tuleva organisaatiora-
kenne ja jatkoaske-
leista päättäminen 

hyväksytty 
24.5.2021 § 21 
valtuustossa 

HYPPY- hankkeen lä-
pivieminen ja jalkaut-
taminen. 

Hankesuunnitelman mukaiset 
toimenpiteet  

Hanke toteutettu 
suunnitellussa aika-
taulussa 
Palautekysely 
Konkreettiset jatkoke-
hittämiskohteet 

toteutunut 

Työhyvinvointikyselyn 
mallin luominen ja to-
teuttaminen 

Kyselyn laatiminen Toteutettu työhyvin-
vointikysely 

ei toteutunut 

Tyky-toiminnan käyn-
nistäminen sekä yh-
teisten työhyvinvointi- 
ja virkistystapahtu-
mien käynnistäminen.  

Tyky-työryhmän perustami-
nen, vuosikellon laatiminen, 
työhyvinvointi- ja virkistysta-
pahtumien suunnittelu 

Perustettu työryhmä, 
laadittu vuosikello, to-
teutuneet tapahtumat.  

ei toteutunut 

Kuntastrategian päi-
vittäminen 

Kuntalaisfoorumit, kuntalais-
kysely, valmistelutyöpajat, 
mahdollinen ostopalvelun 
hyödyntäminen 

Osallistujamäärät/tilai-
suudet 
Kuntalaiskyselyn to-
teuttaminen, valmiste-
lutyöpajojen toteutta-
minen, mahdollinen 
ostopalvelu em. pro-
sessin yhteydessä.  

n. 80 vastausta 
kyselyyn 
toteutunut, työ 
jatkuu vuoden 
2022 aikana. 
Valtuuston pää-
tös 06/2022. 

 
Kuntastrategiaa tukeva, vaikuttava, asukas- ja asiakaslähtöinen persoonallinen viestintä 
tavoite on siirretty Elinvoimalautakunnan alla Kuntakehittäminen ja markkinointi tehtävä-
alueelle. 
 
Työpajatoiminnan tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2021 esitetään hyvinvointipalvelui-
den osiossa. 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 61 800 115 484,59 -53 685  186,9 

Toimintamenot -1 355 282 -1 340 362,16 -14 920  98,9 

Toimintakate -1 293 482 -1 224 877,57 -68 604  94,7 

Poistot  -31 520,18 31 520   

Vyörytyserätulot  399 671,00 -399 671   

Vyörytyserämenot  -20 098,00 20 098   

Kate yhteensä -1 293 482 -876 824,75 -416 657  67,8 
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8.1.4 Tunturi-Lapin maaseutulautakunta 
 

8.1.4.1 Maaseututoimi 
 

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

 
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. 

 
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 viranomaisten suuntiin. 
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Maksajavirastosopi-
mus määrättyjen kä-
sittely-aikatavoittei-
den täyttäminen 
(asiakirjatallennuk-
set, tukipäätökset, 
maksatukset) 

Aktiivinen, osallistuva 
työnjohto ja seuranta. 
Henkilökunta- ja tiimi-
palaverit, tehtäväval-
mennus. 

Maksajavirastovakuu-
tusta varten vuotuiset 
raporttiajot  sekä it-
searviointi- ja pisto-
koemenetelmä. 

Laadittu lokak. 2021, 
MMM:n sekä Ruoka-
viraston erillis-ohjeis-
tuksen mukaisesti. 
Tehty. Hyväksytty 
Rv:ssa. 

Tehtävien eriyttämis-
säädösten noudatta-
minen sekä petos-
tentorjuntasuunni-
telma 

Henkilöstön tehtäväku-
vauksien tarkentami-
nen; johdon katselmuk-
set 

Kuntatarkastusrapor-
tit, itsearvioinnit 
Katselmuspöytäkirjat 

Järjestetty johdon kat-
selmukset kolme ker-
taa 2021.  Ei huo-
mauttamista. 

Maa-, metsä- ja 
poro-talousyrittäjien 
selviytymisen edistä-
minen meneillään 
olevasta taloustaan-
tumasta 

Työkykyä ja työhyvin-
vointia ylläpitävän toi-
minnan ulottaminen 
koko toimialueelle; uu-
sien aloittavien aktivoin-
nit 

Maaseutuyrittäjien ja 
–ruokakuntien luku-
määrät. 
Spv:n ja uusien aloit-
taneiden lukumäärät. 

Osallist. jaksamista 
edist. hankkeisiin.  
Tehty suoria edunval-
vonta-toimia MMM:n,  
MMV:n sekä kansan-
edustajien suuntaan. 
Toimipaikkojen luku-
määrä säilynyt ennal-
laan. 
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Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 112 000 111 896,17 104  99,9 

Toimintamenot -132 090 -130 761,83 -1 328  99,0 

Toimintakate -20 090 -18 865,66 -1 224  93,9 

Vyörytyserämenot  -3 790,00 3 790   

Kate yhteensä -20 090 -22 655,66 2 566  112,8 

 
 
 

8.1.5 Elinkeinolautakunta 1.1.-31.7. 
 

8.1.5.1 Elinkeinotoimi 
 

Elinkeinotoimistopalvelut, yrittäjyyden sekä monipuolisen luontomatkailutoiminnan edis-
täminen. 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Elinkeinotoimen tehtävänä on tuottaa kunnan alueen yritysneuvontapalvelut; liiketoimin-
tasuunnitelma- ja sijoittumisneuvonta, rahoitustukien hakemisen neuvonta, yrityksen pe-
rustamisprosessin tukeminen sekä yritysvalmennuksen järjestäminen yhteistyössä alu-
een muiden toimijoiden kanssa. Edistämme kunnan ja seutukunnan yrittäjyyttä ja elin-
voimaisuutta tukemalla yritysten ja yhteisöjen kehittämis- ja investointihankesuunnitte-
lua. Laadimme aloitteita, lausuntoja ja selvityksiä alueelliseen yritystoimintaan, alueiden 
käytön suunnitteluun sekä kylien elinvoimaisuuteen liittyen.  
  
Vastaamme elinkeino- ja matkailuohjelmien toteuttamiseen liittyvien kehittämishankkei-
den koordinoinnista sekä toteutamme omia ja seutukunnan yhteisiä kehittämishank-
keita. Järjestämme kunnan matkailuneuvontaa, toteutamme matkailun edistämiseen liit-
tyviä toimenpiteitä ja yhteistyöhankkeita sekä osallistumme kunnan imagoa ja vetovoi-
maa edistäviin tilaisuuksiin, foorumeihin ja verkostoihin. Elinkeinotoimi koordinoi ja ra-
hoittaa kylien välistä yleistä asiointipalvelua.   
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Elinkeinotoimintamme ydin on edistää yrittäjyyttä sekä toteuttaa toimintaympäristöä  
parantavia ja ihmisten viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä kunnan omin toimin ja yhteis-
työssä yritysten ja järjestöjen kanssa. Olemme mukana järjestämässä alueen vetovoi-
maisuutta ja elinkeinoja vahvistavia tapahtumia. Vahvistamme Muonion elinvoimaa ja 
luomme elinkeinoelämälle mahdollisuuksia, jotta se tuottaisi ympärivuotisesti elinvoimaa 
ja hyödyntäisi kansainvälisten markkinoiden tarjoaman potentiaalin. Kehitämme saavu-
tettavuuttamme ja löydettävyyttämme. Suunnittelemme yhdessä, miten varmistamme 
kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen muoniolaisessa elinkeinoelämässä.   
  
Edistämme yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, uusyrittäjyyttä sekä matkailutoiminnan  
volyymien kasvua toiminta-alueella.  Tavoitteenamme on toteuttaa Lapin laadukkaimpia 
yrittäjäneuvontapalveluita osana Seudullista Yrityspalveluverkostoa – sitoudumme kehit-
tämään näitä kestävästi. 
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Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
 

− Työpaikat työvoimaa kohden (0,97, 2017) (0,99, 2019) 
− Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (176 1000e/hlö, 2019) (165 1000e/hlö, 2020) 
− Majoitusliikkeiden käyttöaste (57,5 %, 2020) (39,2%, 2021) 
− Yritysten konkurssit (0,37 %, 2019) (0%, 2020) 
− Yhteisövero-osuus (353,41 e/as, 2019) (459,08 e/as, 2020) 
− Työpaikkojen moninaisuus (55.52 indeksiarvo, 2017) (55.63 indeksiarvo, 2019) 
− Yrityskanta (115,83, yritykset/1000 asukasta, 2019) (124,4 yritykset/1000 asukasta, 

2020) 
− Uudet yritykset (8,67 yritykset/1000 asukasta, 2019) (10,45 yritykset/1000 asukasta, 

2020) 
− Väestönmuutos (0,40 %, 2019) (-0,50%, 2020) 

  
Elinkeinotoimen toimintakertomus 1.1.-31.7.2021 

 
Elinkeinotoimen tavoitteina talousarviovuodelle 2021 oli kehittää yritysneuvontapalve-
luita, jalkauttaa Muonion Master Plan –ohjelman ja Muonion matkailuohjelman toimenpi-
teitä sekä jatkaa ”Onnellisten osake” –kampanjaa.  
 
Vuonna 2020 alkanut koronapandemia jatkui edelleen läpi vuoden 2021 ja se osaltaan 
vaikutti talousarviovuoden aikaiseen toimintaan niin kuntaorganisaation osalta kuin elin-
keinotoimen asiakkaidenkin toiminnan osalta. Matkailun elpyminen alkoi vasta joulun 
aikaan, joten työllisyyden ja yrittäjyyden toimintaedellytyksetkin kohentuivat vasta loppu-
vuodesta. Osittain tästä sekä pandemian myötä kasvaneen vetovoiman johdosta Muoni-
oon perustettiin kuitenkin ennätysmäärä uusia yrityksiä ja tarve yritysneuvontapalveluille 
oli totuttua suurempaa. Suurin osa uusista yrityksistä syntyi muille kuin matkailutoimi-
alalle. Yritysneuvontatarpeen kasvu johtui osittain myös yrityksille suunnatuista ko-
ronatukihauista sekä runsaammasta viestintätarpeesta yritysten suuntaan.  
 
Koronapandemiasta johtuen tapahtumien järjestäminen oli epävarmaa ja riskialtista 
vuonna 2021. Elinkeinotoimi ei järjestänyt omia isoja yleisötapahtumia (Midnight Sun 
Hike), mutta sen sijaan avattiin kokeiluluontoisena toimenpiteenä yhdistyksille suunnattu 
elinvoimaisuuden tapahtuma-avustus kesätapahtumien järjestämiseksi ja koronaturvalli-
suuden tukemiseksi. 
 
Rahoitusinstrumentteja hyödynnettiin vuoden 2021 aikana monipuolisesti. Elinkeinotoimi 
sai rahoitukset kahdelle ”Puhtaan ilman”-hankkeelle, melontareittien kehittämishank-
keelle sekä seutukunnan kuntien yhteishankkeelle Luonnontuotealan kasvukoordinaat-
tori. Olimme aktiivisesti mukana seutukunnallisten ja maakunnallisten hankkeiden oh-
jausryhmätyöskentelyssä sekä monialaisissa työryhmissä. 
Elinkeinolautakunta lautakuntana loppui 31.7.2021 ja siirtyi organisaatio muutoksessa 
osaksi Elinvoimalautakuntaa. 
Kunta-, elinkeino- ja matkailustrategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet ja toteuma 1.1.-
31.7.2021 
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Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Yritysneuvontapal-
veluiden kehittämi-
nen  

Nuorten kesätyösetelikam-
panja ja – jalkauttaminen 
 
Yritysten aktivointimallin laa-
timinen ja jalkauttami-
nen (tämä on yksi Master-
planin toimenpiteistä), yritys-
neuvonnan palvelumuotoilu 
 
Osallistuminen seutukunnan 
ja maakunnan yhteisiin yri-
tysneuvontapalveluhankkei-
siin: Pelkkänä Korvana 2, 
Yritykset ja idut 2, Lapin Yrit-
täjät omistajanvaihdos  

Kuinka moni nuori työllistyy 
yritykseen tai työllistää it-
sensä yrittäjänä?  
 
Aktivointimalli tehty 
 
 
 
 
Omistajanvaihdokset  
 
Yritysten osallistumisaktiivi-
suus ja –tilaisuudet, kon-
taktoitujen yritysten määrä 
Yritysneuvonta-asiakkai-
den määrä 
 
Yritysbarometrin tulos  
 
Alueesta kiinnostuneet uu-
det yrittäjät (sijoittuminen)  
 
Yritysten hyödyntämien tu-
kien ja rahoitusten määrä 

setelit 8/16 
 
 
 
Ei 
 
 
 
 
1 (ohjattu neuvontaan 
5) 
 
Tilaisuudet n. 15kpl 
 
asiakkaiden määrä n. 
22 
  
Yritysbarometri toteutus 
v. 2022 
edennyt 3/5 
 
Uusia 15, startit 4, 
KEHPA 1, saadut tuet 
yht. n. 2M€ koko vuosi 

Masterplan- suunni-
telman jalkauttami-
nen ja sovittujen toi-
menpiteiden eteen-
päin viemini-
nen vuosikellon mu-
kaisesti   

Puhtain ilma- hanke  
Nousevat alat  
Hankevalmistelut: luonnon-
tuotealan verkosto, kestävän 
hyvinvointimatkailun kehittä-
mishanke (eli puhdas ilma)  
 
Kielan yritysvetoisuuden 
edistäminen  
 
Aalto-keskushankkeen val-
mistelu yhdessä teknisen 
toimen kanssa (luvitus tekni-
nen) 
 
Asumisen pilottien kartoitus 
ja suunnittelu yhdessä tekni-
sen toimen kanssa  

2 hankesuunnitelmaa val-
miina rahoitushakuihin  
 
 
 
 
 
Kielan myynti-/vuokraus-
prosessi on saatettu al-
kuun  
 
Aalto-keskushankkeen lu-
vitusprosessi on käynnissä 
ja hankesuunnitelma val-
mis  

3 suunnitelmaa  
 
 
 
 
 
 
Kiela käynyt myynnissä 
 
luvitus käynnissä, han-
kesuunnitelma siirtyi 
2022 
 
ei 

Matkailualueorgani-
saation rakentami-
nen sekä kunnalle 
sovittujen matkai-
luohjelman toimen-
piteiden jalkauttami-
nen  

Turvallisuussuunnitelman 
laatiminen (riskiarvointi)  
 
Matkailumarkkinointitoimen-
piteisiin osallistuminen yh-
dessä Muonion Matkailu ry:n 
kanssa.  
 
 
 

 
 
 
On laadittu yhteensovi-
tettu matkailumarkkinoinnin 
vuosikello ja tehty yhdessä 
kolme-neljä isompaa mark-
kinointitekoa sekä osallis-
tuttu matkamessuille.  
 

tehty 
 
 
2 yhteistä tehty, matka-
messut siirretty koronan 
vuoksi. 
 
 
 
vuosikello tehty, koro-
nan vuoksi tapahtumia 
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Olemassa olevien tapahtu-
mien tukeminen ja järjestä-
minen matkailun ympärivuo-
tisuutta tukevaksi.  
 
 
Opastus ja kyläkuva  
Keskustan viihtyvyyden ja 
maisemoinnin suunnittelu 
yhdessä teknisen toimen 
kanssa.  
 
Saavutettavuuden edistämi-
nen ja edunvalvonta.  
 
Infra ja matkailu reittien ke-
hittämistyöhön osallistumi-
nen osana reittityöryhmää ja 
reittihankkeita 
 
Matkailun roolin vahvistami-
nen osallistumalla matkailun 
alueorganisaation luomi-
seen.  

On laadittu tapahtumien 
vuosikello ja saatu kasva-
tettua tapahtumien kävijä-
määriä; kesätapahtuman 
konseptointia on jatkettu 
(MSH).  
 
Keskustan viihtyvyys-, mai-
semointi- ja opastussuun-
nitelman työstäminen on 
aloitettu.  
 
Saavutettavuus: osallistu-
taan KeLiPa-hankkee-
seen, matkaketjut ovat ke-
hittyneet.  
 
Yksi uusi reittienkehittämis-
hanke on valmisteltu (me-
lonta). 
 
Matkailun alueorganisaa-
tion malli on valmis.  
 

ei järjestetty normaalisti. 
Tapahtuma-avustusha-
kua kokeiltu 
 
Siirtyy vuoteen 2022. 
 
 
 
KeLiPa-hanke, juna-
taksi-kokeilu 
 
 
 
 
Melontareittien kehittä-
mishanke käynnissä. 
 
ei 

“Osta onnellisten 
osake Muoniosta” - 
kampanjan jatkami-
nen sekä markki-
nointi  

Onnellisuuskampanjan jat-
kaminen ja jatkojalostami-
nen.  

Julkaistujen blogikirjoitus-
ten määrä, sivujen kävijä-
määrän kehitys, uusien 
muuttajien määrä, yhtey-
denottojen määrä, kun-
nan facebook-sivujen seu-
raajamäärän kehitys, me-
diaiskemien lukumäärä.  

4 blogia, kävijämäärä 
2245 (katselukerrat 
10874), 5 yhteydenot-
toa, media-analyysi ok, 
uusia seuraajia 400.  

 
 
 Tiedot ajalta 1.1.-31.7. 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos 

Toimintatulot 5 400 70,00   

Toimintamenot -197 252 -106 659,93   

Toimintakate -191 852 -106 589,93   

 
 

8.1.5.2 Lomatoiminta 
 
Lomatoiminta siirtyi 1.8.2021 organisaatiouudistuksessa Elinvoimalautakunnan alle kunta-
kehittäminen ja markkinointipalvelut tehtäväalueelle. Koko vuoden toimintatulot ja toimin-
tamenot on esitetty siellä. 
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8.1.6 Sosiaalilautakunta 1.1.-31.7.; Hyvinvointilautakunta 1.8.-31.12. 
 

1.8.2021 voimaantulleen organisaatiouudistuksen muutoksena Sosiaalilautakunnan nimi 
muuttui Hyvinvointilautakunnaksi. Sitovat tehtävätasot säilyivät hallintoa lukuun otta-
matta ennallaan, mutta niiden nimiä päivitettiin ja yhdenmukaistettiin muiden lautakun-
tien tehtävätasojen nimien kanssa. Samassa yhteydessä yleishallinnon tehtäväalueella 
ollut työpajatoiminta siirtyi Hyvinvointilautakunnan hallinto- ja tukipalvelut tehtäväalu-
eelle. 
 
Vuotta 2021 on leimannut covid-19 ja hyvinvointialueen valmistelut. Covid-19 on aiheut-
tanut hyvinvointipalveluissa toiminnallisia muutoksia niin asiakastyössä kuin yhteistyöta-
hojen kanssa lisäten etäyhteyksin tapahtuvaa kommunikointia. Covid-19 epidemian 
vuoksi on tapahtumia jouduttu perumaan ja työntekijät, joilla on ollut mahdollisuus niin 
ovat epidemian tilanteen mukaan olleet tavanomaista enemmän etätöissä, vaikkakin 
pääasiallisen asiakastyön tapahtuneen kasvotusten. Tavoitteena onkin ollut mahdolli-
simman normaalin asiakastyön mahdollistaminen. Eniten covid-19 on vaikuttanut ikäih-
misten palveluiden arkeen eri asteisena suojautumisvarautumisena niin asiakkaiden, 
omaisten kuin työntekijöiden kohdalla.  
 
Hyvinvointilautakunnan talousarvioon kuuluu viisi valtuustotasolla sitovaa tehtävätasoa; 
hyvinvointipalveluiden hallinto- ja tukipalvelut, sosiaalipalvelut, ikäihmisten palvelut, 
vammais- ja kehitysvammapalvelut sekä terveyspalvelut. Toimialaan kuuluvien palvelui-
den tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista 
turvallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita palveluita 
asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti yli hallintorajojen. Osallisuus, aito avoimuus ja 
vastuullisuus ohjaavat toimintaamme.  
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut ovat järjestetty Lapin sairaanhoi-
topiirin toteuttamana, perusterveydenhuollon osalta lokakuusta 2017 alkaen. Toiminta-
kertomuksessa käytetyt indikaattorivertailu: Muonio, Tunturi-Lappi, Lappi, Koko maa. 
Hyvinvointilautakunnan haasteena on edistää eri organisaatioissa toimivien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden yhteensovittamista. Yhteiseen uuteen hyvinvointikeskukseen päästiin 
muuttamaan vuoden 2020 alussa ja käytänteiden hiominen on jatkunut myös toiminta-
kertomusvuonna 2021. Yhteistyötä on kehitetty konkreettisempaan suuntaan esim. asia-
kasprosesseja yhtenäistämällä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hanketta hyö-
dyntäen. 
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää nykyisestä 
terveyskeskuksesta laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta asiakas saa palve-
lunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Muutos toteutetaan muun muassa tiukenta-
malla hoitotakuuta, siirtämällä painotusta raskaista palveluista ehkäisevään työhön sekä 
vahvistamalla sote-ammattilaisten yhteistyötä. Lisäksi tullaan panostamaan palvelujen 
laatuun tuomalla tutkimus- ja kehittämistoiminta takaisin osaksi sosiaali- ja terveyskes-
kusten arkipäivää. Digitaalisia ja mobiileja palveluja otetaan käyttöön siellä, mihin ne so-
veltuvat. Sote-uudistukseen liittyen kehitetään yhdenmukaisia valtakunnallisia ja hyvin-
vointialueellisia palvelurakenteita, toimintatapoja ja tietohallintoa. Tavoitteena ovat asia-
kaslähtöiset, vaikuttavat, kustannustehokkaat ja yhteen sovitetut sosiaali- ja terveyspal-
velut. 
 
Kuntastrategiamme mukaisesti myös sote-palveluissa tavoitteenamme on ollut vahvis-
taa yhdessä tekemistä ja verkostomaista toimintatapaa sekä ottaa käyttöön uusia inno-
vaatioita. Yhteistyöllä ja kehittämisellä on katsottu parhaiten turvattavan kuntalaisten lä-
hipalvelut tulevassa hyvinvointialueuudistuksessa. Hyvinvointialueuudistuksessa kun-
nilla säilyy edelleen kuntalain 1 §:n mukaisesti vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista. 
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Kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös sote-uudis-
tuksen jälkeen. Myös sote-alueiden tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
ja niiden tulee toimia yhteistyössä kuntien kanssa tehtävän hoitamisessa sekä lisäksi 
tukea kuntia ja tarjota niille asiantuntemusta. 
 
 

8.1.6.1 Sosiaalitoimen hallinto 1.1.-31.7.; Hallinto- ja tukipalvelut 1.8.-31.12. 
 

Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma 
 

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.  

  
Hyvinvointipalveluiden hallinto- ja tukipalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia vas-
tuullisesti sekä yhdenvertaisesti. Hallinto tukee muita tehtäväalueita, jotta palvelut ovat 
laadukkaita, joustavia ja oikea-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 olleet osallisina mm. seuraavissa hankkeissa: Hyvinvointialueen väliaikaisessa 
valmistelutoimielimessä (VATE) hyvinvointijohtajan työpanoksella.  Sosiaali- ja tervey-
denhuollon rakenneuudistu -hanke (raku-hanke), tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kus hankkeen (TulSote), rakenteellisen sosiaalityön hanke, sekä maakunnalliset yhteis-
työryhmät kuten kriisi- ja sosiaalipäivystys sekä mielenterveys- ja päihde työryhmät. 

  
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet   
 

Ikäihmisten palveluissa on ollut tavoitteena ottaa käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä. 
Käyttöönotto on kuitenkin jätetty toteuttamatta, koska hyvinvointialue on kilpailuttamassa 
koko alueen kattavaa sosiaalihuollon asiakasjärjestelmää.  

 
Hallinto ja tukipalvelut tehtävätasolla työskentelee hyvinvointijohtaja, johtava sosiaali-
työntekijä, (1.3.2022 alkaen), palvelusuunnittelija kaksi toimistosihteeriä, joista toinen 
osa-aikainen ja määräaikainen.   
Työllisyyspalvelut siirtyivät yleishallinnon tehtäväalueelta 1.8.2021 Hyvinvointilautakun-
nan hallinto ja tukipalveluiden tehtäväalueelle. 
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Arvio kunnan strategiaa tukevien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Panostamme jous-
taviin ja ennakoi-
viin henkilöstörat-
kaisuihin.  

Rekrytointi- ja hen-
kilöstösuunnitel-
mien laatiminen 
 
 

Onnistuneet rek-
rytoinnit 
 
Henkilökunnan 
pysyvyys, työhy-
vinvointi 

-Jatkuva yhden sosiaalityönteki-
jän vajaus. 
-Ikäihmisten palvelut:  
 henkilöstö pääsääntöisesti 
muodollisesti pätevää. 
- Palvelusuunnittelijan virka 
-Työhyvinvointi-hanke päättynyt 
keväällä 2021. 
- Rekrytointisuunnitelma laati-
matta.  

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla: 

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

 
Työllisyyspalvelut  
 

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. Muonion työpajalla toimii kuljetus-, pyörä- ja kier-
rätyspaja. 
 
Pyöräpaja: Vastaa polkupyörien sekä kuntoutuksen apuvälineiden huollosta ja kunnos-
tuksesta. Yhteistyötä Muonion perusterveydenhuollon kanssa on jatkettu kuntoutuksen 
apuvälineiden huollon myötä. Pyöräpajalla on 1 vakinainen ohjaaja 

 
Kierrätyspaja: Vastaa SE- ja metalliromun vastaanotosta, purusta ja lajittelusta. Pajalta 
huolehdittiin ongelmajätepisteen ja hyötyjäteaseman aukipitämisestä, eko- ja alueke-
räyspisteiden siivous- ja lumitöistä. Kierrätyspajalla on ollut 1 vakinaisen ohjaajan lisäksi 
palkattuna 1 hlö palkkatuella. Kirpputoritoiminta on osa kierrätyspajaa. Kirpputorilla on 
vuoden 2021 työskennellyt kaksi henkilöä palkkatuella.  
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Kuljetuspaja: Kuljetuspajan tehtävänä on vastata ruuankuljetuksista kunnan palveluyk-
sikköihin, sosiaalitoimen postin ja lääkkeiden kuljetuksesta sekä toteuttaa vahtimestari 
palvelusopimuksen tehtäviä LSHP:lle, yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa. Kul-
jetuspajalla on 1 vakinainen ohjaaja. 

 
Työ- ja yksilövalmennus: 
Yksilövalmennuksessa toteutetaan henkilökeskeistä työotetta sekä voimavaralähtöistä 
työskentelyä. Keskeistä on valmentautujien omakohtaisten näkemysten ja kokemusten 
mukaan ottaminen oman elämän asiantuntijuuden tukemiseksi työmenetelmien kautta. 
Yksilövalmennuksessa pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan valmentautujan omia voi-
mavaroja sekä elämässä olevia myönteisiä asioita.  

 
Työvalmennus on valmentautujan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunni-
teltua, tavoitteellista työn avulla tapahtuvaa työkyvyn edistämistä. Työvalmentaja tekee 
tiivistä yhteistyötä yksilövalmentajan kanssa valmentautujan kokonaisvaltaisen tilanteen 
eteenpäinviemiseksi. Työvalmennusta toteutettiin pajalla yksilö- ja ryhmävalmennuk-
sena. 

 
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. 

 
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.    
 
Etsivä nuorisotyöntekijä oli vahvasti mukana työpajan arjessa. Keväällä pidettiin yhteis-
työssä etsivän kanssa mm. työnhaun startti-infot valmistuville. Nuorisotoimen ja yhte-
näiskoulun kanssa järjestettiin peruskoulun yhdeksäs luokkalaisille ”Suuntana tulevai-
suus”-päivä, jossa mukana oli myös Martat, ja Poliisi. Sekä työpaja oli mukana liikenne-
turvallisuus päivää, joka oli päiväkoti- ja koulu ikäisille suunnattu tapahtuma.  
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Työpajan oppimisympäristö on tunnistettu maaliskuussa 2019. Oppimisympäristön tun-
nistamisen myötä yhteistyö Lappian kanssa on jo vakiinnuttanut toimintansa, ja Lappian 
Muonion toimipaikan opiskelijoita on käynyt pajoilla opiskelemassa kuluvan vuoden ai-
kana kestävän kehityksen ja työelämässä toimimisen opintoja (15 hlö). 
 
Syksyn 2021 otettiin käyttöön PAIKKO järjestelmä oppimismahdollisuuksien ja osaami-
sen tunnistamista varten. Palvelukokonaisuuden avulla opitaan havainnoimaan oman 
toiminnan sisältämiä oppimisen mahdollisuuksia ja siinä syntyvää osaamista järjestel-
mällisesti. PAIKKO järjestelmä perustuu valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin, jolloin 
toimintaa ja osaamista päästään vertaamaan yleisesti käytettyjen osaamisen määritel-
mien avulla.  
 
Muonion kunnanhallitus on asettama monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston (nuoriso-
työryhmän), joka toimii myös työpajan ohjausryhmänä. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 
2021 aikana 3 kertaa. 
Pyöräpajan ohjaaja suoritti oppisopimuksella kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen eri-
koisammattitutkinnon erikoistumisena työohjaaja. Työpajalta on osallistuttu päihdejelp-
pari koulutukseen sekä arviointi valmennuksessa koulutukseen. Kaikki pajaohjaajat ja 
yksilövalmentaja ovat käyneet EA I –koulutuksen ja yksilövalmentaja sekä kaksi pajaoh-
jaaja ovat käyneet työturvalliskortti koulutuksen. Kaksi henkilöä suoritti syksyn aikana 
EA1 kortin. 
 
Valmennettavien määrä Muonion työpajalla 2020 oli yhteensä 29 erilaisilla toimenpiteillä 
(kuntouttava työtoiminta, palkkatuki, työkokeilu, sosiaalinen kuntoutus, oppisopimuskou-
lutus ja koulutussopimus) 

 
Kuntastrategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  

talousarviotavoite toimenpiteet mittarit Toteuma  

Parantaa erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien hen-
kilöiden työllistymismahdol-
lisuuksia 

Aktivointisuunnitelmat 
Työllisyyssuunnitelmat 

kunnan osarahoit-
tama työmarkkina-
tuki €/asukas 

Katso kuvaaja 

Parantamaan valmentautu-
jan valmiuksia hakeutua 
koulutukseen tai työhön 

Osallisuuden vahvistami-
nen 
Osaamisen tunnistaminen 

SOVARI 
PAR-vuositilastointi 
AVI:lle 

 

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavauutta seuraavilla indikaattoreilla 

 Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki euroa/asukas 

 SOVARI-sosiaalisen vahvistumisen mittari 

 

Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

THL:n “Koettu elämänlaatu” 
 
GIN-kerroin, mitä pienempi luku, niin sitä pienem-
mät tuloerot. (Pysyneet melkein saman jo yli 10 
vuotta) 

Sairastavuusindeksi (88,3, 2018) 
 
GIN-kerroin 2019 
- Muonio (26,40)   
- Koko maa (27,9)  
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Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot (Sotkanet). Uusin tilasto vuodelta 2018 

- Muonio 120 
- Koko maa 100 

 

*Indikaattori ilmaisee, miten kunnan, sairaanhoitopiirin tai maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
asukaskohtaiset nettomenot suhteutuvat alueen palvelutarpeeseen. Tarvevakioidut menot saa-
daan jakamalla alueen sote-nettomenot kuntakohtaisella tarvekertoimella. Kunkin alueen tarvevaki-
oidut menot suhteutetaan koko maan keskiarvoon (100), joten poikkeama maan keskiarvosta ker-
too, kuinka monta prosenttia kunnan/sairaanhoitopiirin/maakunnan tarvevakioidut menot poikkea-
vat maan keskiarvosta. Esim. jos kunnan tarvevakioidut menot ovat 95, ovat kunnan tarvevakioidut 
menot 5 prosenttia maan keskiarvoa alhaisemmat. 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s_bMiTc0t9Y1tK70BAA=&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5zts7V0zUEAA==&gender=t&t=line
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Sosiaalitoimen nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus 2015-), euroa / asukas (2020) 
- Muonio (1 905,7) 
- Tunturi-Lapin seutukunta (1 899,3) 
- Lappi (1 777,6) 
- Koko maa (1 562,2) 

 
Muonion sosiaalitoimen nettokäyttökustannukset ovat nousseet rajusti viimeisen komen vuoden 
aikana, ja ovat nyt yhteneväiset Tuntur-Lapin seutukunnan kanssa. Osin nousua selittänee 
ikäihmisten asumispalveluiden kasvu.  
 
* Indikaattori ilmaisee laskennallisen kuntien sosiaalitoiminnan nettokäyttökustannukset euroina 
asukasta kohti. Vuodesta 2015 lähtien nettokäyttökustannuksiin ei lasketa mukaan tehtävän "302 
Lasten päivähoito" nettokäyttökustannuksia. 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s_bMiTc0t9Y1tK70tNYN1wcA&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztk7W0zUEAA==&gender=t&t=line
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Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot (2018) 
- Muonio (135) 
- Koko maa (100) 
-  

Muonion terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot ovat todella korkeat suhteessa Lap-
piin ja koko maahan. Osittain Muonion korkeita lukuja osittain selittänee laitos- ja tehostettu palve-
luasumispainoitteisuus.  

* Indikaattori ilmaisee, miten kunnan, sairaanhoitopiirin tai maakunnan terveyden- ja vanhusten-

huollon asukaskohtaiset nettomenot suhteutuvat alueen palvelutarpeeseen. Tarvevakioidut menot 

saadaan jakamalla alueen terveyden- ja vanhustenhuollon nettomenot kuntakohtaisella tarvekertoi-

mella. Tarvekerroin perustuu tietoihin alueen väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuu-

desta ja sosioekonomisesta asemasta. Kunkin alueen tarvevakioidut menot suhteutetaan koko maan 

keskiarvoon (100), joten poikkeama maan keskiarvosta kertoo, kuinka monta prosenttia kunnan/sai-

raanhoitopiirin/maakunnan tarvevakioidut menot poikkeavat maan keskiarvosta. Esim. jos kunnan 

tarvevakioidut menot ovat 95, ovat kunnan tarvevakioidut menot 5 prosenttia maan keskiarvoa al-

haisemmat.  

Terveyden- ja vanhustenhuollon kustannuksiin on sisällytetty terveydenhuollon kustannusten (esh, 

pth, suun th) lisäksi ikääntyneiden laitos- ja ympärivuorokautisen hoidon, omaishoidon, keskiras-

kaan ja tehostetun palveluasumisen, yli 65-vuotiaiden kotihoidon ja ikääntyneiden muiden palvelui-

den kustannukset. 
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Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

 
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, euroa / asukas info ind. 4218 (VUOSI 2020) 

- Muonio (13,9) 
- Tunturi-Lappi (39,7) 
- Lappi (71,2) 
- Koko maa (82,5) 

Muoniossa kunnan osarahoittama työmarkkinatuki on maan pienimpiä, eli Muoniossa on vertailuin-

dikaattoreihin nähden vähiten yli 300 päivää työttömänä olleita. 

*Indikaattori ilmaisee kuntien rahoittaman työmarkkinatuen määrän euroina asukasta kohden (Sot-

kanet) 

 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 147 000 194 094,36 -47 094  132,0 

Toimintamenot -412 353 -421 964,27 9 611  102,3 

Toimintakate -265 353 -227 869,91 -37 483  85,9 

Vyörytyserämenot  -27 206,93 27 207   

Kate yhteensä -265 353 -255 076,84 -10 276  96,1 

 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWNbTOKbXW9S4BAA==&region=y7I2jLQ2LLQ2Sbc2LLA2NAAA&year=sy5ztDbT0zW01jUBAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=4218
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4218
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8.1.6.2 Sosiaalityö 1.1.-31.7.; Sosiaalipalvelut 1.8.-31.12. 
 

Tehtävän kuvaus  
 

Sosiaalipalvelut tehtävätaso käsittää seuraavat palveluluokat: lastensuojelu (ls), lapsi-
perheiden palvelut (shl), ja työikäisten palvelut. Sosiaalityön tarkoituksena on turvata jo-
kaiselle perustuslain mukainen oikeus ihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättö-
mään toimeentuloon ja huolenpitoon. Eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville 
ihmisille suunnatuilla palveluilla pyritään turvaamaan sekä yksilön, perheen että koko 
yhteisön hyvinvointi.  
 
Sosiaalityön kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä paljon tukea tarvitsevat 
henkilöt, aikauissosiaalityön asiakkaat. Sosiaalityön tarkoituksena on edistää kuntalais-
ten hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja turvata yhden-
vertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut. Sosiaalialan 
ammattilaiset tukevat ihmisten elämää ja hyvinvointia tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-, 
hoiva-, huolenpito- ja kasvatuspalveluita. Tehtävänkuvaan kuuluu myös ihmisten autta-
minen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämäntilanteiden hallinnassa. Sosiaalityössä ede-
tään valtakunnallisen suosituksen (THL) pohjalta systeemisen työotteen käyttöönottoon.  

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.  
 

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 on monelta osin 
yhteistoiminnallista tiimityötä, ja tulevaisuudessa tavoitellaan erityisesti palveluverkosto-
jen yhteistyötä, jotta asiakas voisi yhteisten asiakassuunnitelman avulla välttyä aikatau-
lullisestikin haastavilta useilta eri toimijoiden ajanvarauksilta. Tähän tarpeeseen vastaa 
systeemisen työotteen käyttöönotto ja juurruttaminen sekä kuntatasolla että laajemmin 
kollegiaalisen yhteistyön lisäämisellä Tunturi-Lapin ja muunkin Lapin sosiaalityön erityis-
asiantuntijoiden välillä.  

Kunnan tehtävänä on myös ehkäistä lähisuhde- ja perheväkivaltaa, järjestää ehkäisevää 
päihdetyötä ja vähentää alkoholi-, huume- ja rahapelihaittoja sekä tupakointia.    
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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 ja 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.   
 
Lastenvalvojan toiminta 
 
Tunturi-Lapin ja Pellon kunnat ovat perustaneet yhteisen lastenvalvojaviran aj. 1.5.2020-
31.12.2022. Virka on täytetty 12.10.2020 alkaen.  
 
Kuntien välinen sopimus yhteisen lastenvalvojan viran perustamisesta ja perheoikeudel-
listen palveluiden järjestämisestä edellyttää, että lastenvalvoja ja ohjausryhmä raportoi-
vat toiminnasta vähintään kaksi kertaa vuodessa kuntien perheoikeuspalveluista vastaa-
ville toimielimille.  
 
Kuntakohtaiset tunnusluvut (isyysasiat, vahvistetut huolto- ja elatussopimukset) ilmoite-
taan vuosittain. Huoltopäätöksiin sisältyy tapaamis- ja asumisasiat.  
 
Kunta: vahvistetut isyydet ja äitiydet /huoltosopimukset/elatussopimukset (vuosi 2021) 
Enontekiö: 11 / 15 / 22 
Kittilä: 36 / 38 / 66 
Kolari: 24/ 36 / 39 
Pello: 16 / 13 / 24 
Muonio: 13 / 16 / 29  
yhteensä toiminta-alueella: 100 / 118 / 180 
Lisäksi tehdään virka-apupyyntöjä ja tuomioistuimen pyytämiä olosuhdeselvityksiä. Kun-
tien lastensuojelun kanssa tehdään yhteistyössä yhteisissä asiakastilanteissa 

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.  
 
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.   
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Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Talousarviovuoden 2021 painopisteitä ovat sosiaalipalveluiden tehtävätasolla olleet or-
ganisaatiouudistuksen toimeenpano, sekä alueellisen ja seudullisen yhteistyön tiivistä-
minen palveluverkon vahvistamiseksi käynnissä olevassa hyvinvointialue- uudistuk-
sessa. Sosiaalipalveluiden operatiivista toimintaa on haitannut pula sosiaalityönteki-
jöistä. Lakisääteisissä määräajoissa on kuitenkin pysytty, kun työntekijäpulaa on pai-
kattu määräaikaisilla ohjaajilla. Sosiaalipalveluiden tehtävätasolla työskennellään use-
assa kunnallisessa, seudullisessa ja alueellisessa yhteistyöverkostossa, kuten mielen-
terveys- ja päihde työryhmä, sosiaalipäivystys –työryhmä, rakenneuudistus-hanke, 
Tulsote-hanke. 
 
Muoniossa korkeasta työttömyydestä huolimatta perustoimeentulotuen menot ovat ver-
tailuarvoja pienemmät. Huolestuttavaa on korkea lapsiköyhyys ja lastensuojelun korkea-
hko asiakasmäärä. 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma   

Hyödynnämme palvelu-
tarpeenarviointiamme 
paremmin laadukkai-
den, oikea-aikaisten, 
joustavien sekä moni-
muotoisten palveluiden 
arvioinnissa.   

Toteutamme 
asiakastyyty-
väisyysky-
selyn.  

Ajantasaiset pal-
velu-ja asiakas-
suunnitelmat.  
 

Kaikki palvelu- ja 
asiakas-suunnitel-
mat ajantasaisia 

 

  Hyvinvointibaro-
metri 
Asiakkuuden kesto, 
lasten ja perheiden 
palveluissa Arvoa-
mittari 

 

Asiakkuuden kes-
toa ei ole mitattu. 
Ohjelma ei tuo toi-
mintoa.  
Arvoa-mittarin 
käytöstä luovuttiin 
sen vähäisen käy-
tön vuoksi. 

 

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla   
 

- Työttömät % työvoimasta 
- Perustoimeentuloa saanet kotitaloudet kpl  
- Perustoimeentulotuki euroa/asukas 
- Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet väestöstä % 
- Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaa-

van ikäisestä väestöstä (THL) 

  

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWBdL5tgA=&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztDbT0zW01jUBAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=1245
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWBdL5tgA=&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztDbT0zW01jUBAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=1245
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Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

 

 
Työttömät % työvoimasta 2021 

Muonio 15,9 % 

Tunturi-Lappi 13,9 %  

Lappi 12,6 % 

Koko maa 11,4 % 

Muoniossa korkeasta työttömyydestä huolimatta perustoimeentulotuen menot ovat vertailuarvoja 

pienemmät. Huolestuttavaa on korkea lapsiköyhyys ja lastensuojelun korkeahko asiakasmäärä. 

Muonion työttömyysasteen taso on pysynyt vertailuindikaattoreihin nähden samana usean vuoden 

ajan, mukaan lukien 2019 matalan työttömyyden ajan.  

 

 

 

 

 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWNbTOKbXW9S6x1k13BQA=&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztk7W0zUEAA==&gender=t&t=line
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Perustoimeentulotuki euroa/asukas 2020  

Muonio 22 € 

Tunturi-Lappi 43 € 

Lappi 137 € 

Koko maa 137 €  

 

Muoniossa perustoimeentulotuen määrä asukasta kohden on maan alhaisimpia. Vähästä toimeen-

tulotuen tarvetta selittänee hyvä kausityöllisyys.  

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWNbTOKbXW9S6x1s8HctIMAA==&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztk7W0zUEAA==&gender=t&t=line
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Lasten pienituloisuusaste (lapsiköyhyys) 2019  

Muonio 19,80 %  

Tunturi-Lappi 14,6 %  

Lappi 13,8 %  

koko maa 12,4 %  

Vähäisestä toimeentulotuen tarpeesta huolimatta Muoniossa on korkea lapsiköyhyys, mihin ei ole 

pystyttä pureutumaan viimeiseen kymmeneen vuoteen.  

 

* Indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden 

prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä. Pienituloisuuden rajana käyte-

tään 60 % suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevan ekvivalentin rahatulon (uudistetulla 

OECD-skaalalla laskien) mediaanista kunakin vuonna. 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWNbTOKbXW1c-1Tguz9si1zjICCqUZAAA=&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztk7W0zUEAA==&gender=t&t=line
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Perustoimeentuloa saanet kotitaloudet 2020  

37 Muonio  

 

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien kasvu on ollut voimakasta vuodesta 2015 lähtien, 

vaikkakin asukasta kohden toimeentulotukimenot ovat vertailuarvojen pienimmät. 

 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWNbTOKbXW1c-1Tguz9si1zjICCqUZAAA=&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztk7W0zUEAA==&gender=t&t=line
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet väestöstä % 2020  

Muonio 0,3 % 

Tunturi-Lappi 0,3 % 

Lappi 1,2 % 

koko maa 2,3 %  

 

Muoniossa toimeentulotuen tarve on ollut Tunturi-Lapin alueen tavoin vähäinen. Vähäistä toimeen-

tulotuen tarvetta osin selittänee hyvä kausityöllisyys, jonka turvin monet pysyvät ansiosidonnaisella 

työttömyysturvalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/kaavio?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWNbTOKbXW1c-1Tguz9si1zjKy1s0ysNaNNAAA&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztk7W0zUEAA==&gender=t&t=line
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Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väes-
töstä (THL) info ind. 1245 (2020) 
Muonio 7,5 %  
Tunturi-Lappi 5,8 %  
Lappi 3,8 %  
koko maa 3,8 % (Sotkanet) 
Vertailuarvoihin nähden Muonion lastensuojelun asiakkuudet ovat olleet voimakkaassa kasvussa 
viimeiset neljä vuotta, seuraten Tunturi-Lapin seutukunnan trendiä. 

 

 

 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 30 650 6 560,73 24 089  21,4 

Toimintamenot -414 829 -360 023,92 -54 805  86,8 

Toimintakate -384 179 -353 463,19 -30 716  92,0 

Kate yhteensä -384 179 -353 463,19 -30 716  92,0 

 
  

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWBdL5tgA=&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztDbT0zW01jUBAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=1245
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_bMiTe01k2Mz7DWBdL5tgA=&region=szZ2szZJtzYssDY0AAA=&year=sy5ztDbT0zW01jUBAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202103120740&drillTo=1245
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/1245
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8.1.6.3 Vanhustyö, kotipalvelu 1.1.-31.7.; Ikäihmisten palvelut 1.8.-31.12. 
 

Tehtävän kuvaus 
 
Ikäihmisten palvelut järjestää iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalve-
luja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Vanhuspolitiikan ta-
voitteena on ikääntyvien toimintakyvyn ja itsenäisen elämän edistäminen siten, että 
mahdollisimman moni voisi elää omassa kodissaan ja tutussa ympäristössä. Toimintaky-
kyä ylläpidetään kuntouttavalla toiminnalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Sosiaali-
huollon asumispalveluita 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 tarvetta.  
 
Ikääntyneiden palveluiden päivitetty suunnitelma vuosille 2018−2021 ohjaa toimintaa 
ja palveluita.  
  

Palvelulupaus 
 
Muonio edistää ikäväestönsä hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Palvelutarpeet ja pal-
velut kohtaavat oikea-aikaisesti. Vanhustyö tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, ter-
veyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Parannamme ikääntyneen väestön 
mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja toteutta-
mistapaan sekä tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. Tehostamme ikäihmisen mah-
dollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla 
olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, 
kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää.  
 
InterRai iRai HC mittariston arkisuoriutumisen, kognition ja palvelutarveluokituksen mu-
kaan hoitoisuus on noussut vuoden 2021 aikana ikäihmisten palveluissa kautta linjan. 
Hoidon vaativuus myös kotona kasvanut ja palveluasumiseen tullessa ollaan aikaisem-
paa huonompikuntoisia. Vanhusten osalta myös niin sanotun päivähoidon ja intervalli-
hoidon tarve on kasvanut.  

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet   
 

Vanhustyö ja kotipalvelu on muuttunut ikäihmisten palveluksi 1.6.2021 alkaen. Samalla 
on toteutettu organisaatiouudistus, jonka tavoitteena on ollut tehostaa annettavia palve-
luita. Vanhustyönohjaaja on eläköitynyt ja virka on muutettu palvelusuunnittelijan viraksi, 
joka vastaa ikäihmisten tehtäväalueen hallinnosta, taloudesta ja kehittämisestä. Viran 
kelpoisuusehtona on sosiaalialan koulutus, mikä on mahdollistanut joustavat henkilöstö-
ratkaisut sosiaalitoimessa.  
 
Organisaatiouudistuksen myötä Ojusniityn vastaava sairaanhoitaja on siirtynyt tehoste-
tun asumispalveluiden palveluvastaavaksi, joka vastaa tehostetusta palveluasumisen 
tehtäväyksiköistä ja Marjapaikan vastaava sairaanhoitaja avopalveluiden palveluvastaa-
vaksi, jonka vastaa kotipalvelun ja ns. palveluasumisen tehtäväyksiköstä. Kotipalvelun 
esimies on siirtynyt ikäihmisten palvelujen sairaanhoitajan ja hyvinvoinnin edistämisen 
tehtävään avopalvelussa ja tehostetussa asumispalvelussa.  
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Ojusniityn toiminta on muuttunut ns. tavalliseksi palveluasumiseksi ja tehostettu palvelu-
asuminen on keskitetty Marjapaikkaan ja syyskuussa 2021 valmistuneeseen Metsäniit-
tyyn. Kotipalvelun työpanos on jakautunut palveluasumisen yksikköön.   
 
Vanhusten palveluissa henkilöstön eläköitymiseen on varauduttu esimerkiksi oppisopi-
musopiskelijoilla. Vanhuspalveluissa eläköityy 2-3 työntekijää vuositasolla, kymmenen 
työntekijää vuoteen 2025 mennessä. 
 
Keskeistä toimintakertomusvuonna 2021 on ollut ikäihmisten palveluiden organisaatio - 
ja henkilöstöuudistuksen toimeenpano, sekä uuden asumispalveluyksikön valmistumi-
nen ja tuetun palveluasumisen toiminnan aloittaminen.  
 
Verrokkiarvoihin nähden Muoniossa ikäihmisten palveluissa korostuu resursseja vaativa 
tehostettu palveluasuminen. Yhteistyö aloitettu Enontekiön kanssa myymällä ikäihmisten 
palveluasumisen/ tehostetun palveluasumisen paikkoja.  Sen sijaan ns. kevyempää pal-
velua, kotipalvelua toteutetaan Muoniossa verrokkiarvoihin nähden vähiten.  
 

Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista  

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Ikääntyneiden hyvin-
voinnin turvaaminen 
 

Toimintakyvyn ylläpi-
täminen  
 

Ikäihmisille järjestettyi-
hin aktiviteetteihin osal-
listuja määrä (esim. 
Toimintatuokiot) 
 

Toimintatuokioita ollut 2-
3kpl/vko. Osallistujia noin 
10/kerta. 
-Yksilökäynnit kodeissa 
10-12 käyntiä/vko 

Oikea-aikaiset pal-
velut 
 

Moniammatilliset pal-
velutarvearvioinnit 
Palvelusuunnitelmat 
Kotona asumisen tu-
keminen 
 

Päivitettyjen arviointien 
ja suunnitelmien määrä 
 

Ajantasaiset palvelu-
suunnitelmat 
30.6.2021: 
-kotipalvelu = 81 % 
-tehostettu = 60 % 
31.12.2021: 
kotipalvelu = 74% 
tehostettu = 88% 

 Palvelun tuottaminen 
asiakkaan toimintaky-
kyä vastaavaksi 
 
 
 

Palveluiden myöntämi-
sen kriteerit päivitetään 
 

Ei päivitetty, mukana alu-
eellisessa päivitystyön 
valmistelussa 
 
Ei vielä hyväksytetty lau-
takunnassa. 

Osallisuuden lisää-
minen 

Vanhusneuvoston toi-
minta 

Kokousten määrä 
 
Asiakaspalautteen ke-
rääminen 

3 
 
Ei kerätty. 

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla:  

Lapin maakunnan vanhuspalveluiden kehittämisohjelman (vuoden 2025 väestöennus-
teeseen perustuvan) suosituksen mukaan. Suosituksen mukaisesti  
- muoniolaisista 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palveluiden 
turvin tavoite 93 - 95 %.  2021 90 % 
- Säännöllisen kotipalvelun piirissä on tavoite yli 75-v 13 - 14 %.  2021 30= 10,5 % 
- Omaishoidontukea saavia yli 75-v on tavoite 8 %. 2020 10,2 % 2021 17=6 % 
- Tehostetussa palveluasumisessa yli 75-v asuu tavoite 5 - 6 %.  2021 29= 10 % 
- Pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75-v on tavoite 1 %. 2021 0= 0 % (2020 1,45 %)   
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Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

 

yli 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien 
palveluiden turvin (89,82 % 2020; tavoite: 93–95 %) 
 

Muonio 2021  
266 = 90 % (yht. 295 yli 75vuoti-
aita) 

 

säännöllisen kotipalvelun piirissä olevat (2020 14,57 %; tavoite: 13–14 %)  

Muonio 2021: 30 henkilöä = 10,5 % (Yli 75-vuotiaat) TILASTOINTIVIRHE 
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Kotihoidon nettokäyttökustannukset (2020) 
- Muonio 325,2 
- Tunturi-Lappi 328 
- Lappi 287,3 

Koko maa 216,3 
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omaishoidontukea saavat 75 vuotta täyttäneet (2020) 
- Muonio 10,2% 
- Tunturi-Lappi 13,1% 
- Lappi 7,4% 
- Koko maa 4,6% 
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tehostetussa palveluasumisessa asuu (2020 8,73 %; tavoite: 5–6 %).   
- Muonio 4,8% 
- Tunturi-Lappi 4,1 
- Lappi 4,2 
- Koko maa 3,6 

TOTEUMA: Tilastollisesti hyvin, mutta todellisuudessa 25 henkilöä = 8 % (parempi mitä pienempi 
luku) 
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Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelujen nettokäyttökustannukset euroa / asu-
kas (2015-) 

- Muonio 701,3 
- Tunturi-Lappi 393,3 
- Lappi 408,5 
- Koko maa 339,4 

* Indikaattori ilmaisee kuntien ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelujen netto-
käyttökustannukset euroina asukasta kohti. Ympärivuorokautisen hoivan sisältävät asumispalvelut 
sisältävät aina sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. 
Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa ja valvontaa (henkilökunta 
on paikalla ympäri vuorokauden). 
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Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (2019).  
- Muonio 2,6% 
- Tunturi-Lappi 2,3% 
- Lappi 0,8% 
- Koko maa 0,8% 

 

TOTEUMA  vuoden 2021 lopussa: 4 henkilöä = 1,36 % (parempi mitä pienempi luku)   

 

 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 731 630 700 896,57 30 733  95,8 

Toimintamenot -3 151 697 -3 341 089,28 189 392 10 320 106,0 

Toimintakate -2 420 067 -2 640 192,71 220 126 10 320 109,1 

Poistot  -12 81875 12 819   

Vyörytyserämenot  -330 231,49 330 231   

Kate yhteensä -2 420 067 -2 983 242,95 -563 176 10 320 123,3 
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8.1.6.4 Vammaispalvelu 1.1.-31.7.; Vammais- ja kehitysvammapalvelut 1.8.-31.12. 
 
Tehtävänkuvaus 
 
 Vammaispalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat vammaispalvelulain ja erityishuoltolain 
 mukaiset palvelut.  
 

Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön 
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä eh-
käistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukai-
sina palveluina tuetaan kotona asumista erilaisin toimenpitein. Keskeistä on asiakkaiden it-
senäisyyden, osallisuuden ja toimintakykyisyyden edistäminen. 

 
Erityishuoltolain mukaisia palveluita annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toi-
minta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vam-
man vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuollon 
tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen toi-
meentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja 
muu huolenpito.   

 
Palvelulupaus 
 

Toteutamme yhdenvertaista vammaispalvelua moniammatillisessa sekä hallinnollisessa 
yhteistyössä, asiakastarpeita ja toiveita kuunnellen. Tuetaan omatoimista suoriutumista 
ja osallisuutta. Lisätään asiakkaiden itsenäistä elämää tukevia työtoimintoja ja aktiviteet-
teja.  Vammaisten henkilöiden osallisuutta ja itsenäistä päätöksentekoa edistetään suosi-
malla työnantajamallia, jossa asiakas toimii itse avustajan työnantajana.  
 
Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toiminnan yhdistäminen suunnitteilla.  

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Kunnan omana toimintana on järjestetty päivä- ja työtoimintaa, kotihoidonohjausta ja 
muita yksilökohtaisia palveluita. Asumis-  laitos-, kuntoutus- ja tutkimuspalvelut sekä niihin 
liittyviä oheispalveluja on ostettu ulkopuolisilta palveluntuottajilta, kuten Kuntoutus Pajulta, 
Aspa-palveluilta, Hoitokoti Kasperilta ja Kolpeneen kuntayhtymältä. Vammaisten henkilöi-
den osallisuutta ja itsenäistä päätöksentekoa tukee työnantaja malliin siirtyminen, eli asia-
kas toimii itse avustajan työnantajana. Henkilökohtaisten avustajien löytäminen tehtäviin 
on ollut haastavaa. 

 
Vammaispalvelulain mukaisesti kunta on järjestänyt vaikeavammaisille henkilöille päivä-
toimintaa tai sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa. Mielenterveysasiakkaat ovat voi-
neet kokeilla/osallistua yhteisen suunnitelman mukaisesti työtoimintaan työpajalla. Toi-
mintakeskus Naalon sijainti on hyvä, joten asiakkaiden osallistuminen toimintaan onnis-
tuu kävellen tai pyörätuolilla. Kotimatka Karpaloon kävellen eri reittejä, usein myös kylän 
kautta. Viikoittainen ulkona liikkuminen sään salliessa, keväällä lumikenkäilyä ja syksyllä 
metsäkävelyä Naalon asiakkaille. Päivätoimintaan on osallistunut keväällä yläkoululai-
nen viikoittain sekä koulunkesäloma-aikoina. 
 
Päivätoiminnassa on otettu digiloikka Tunturi- Lapin kuntien kanssa, jokainen on ollut 
omassa toimipisteessä ja osallistunut toisessa kunnassa järjestettyyn toiminta tuokioon. 
Lisäksi olemme olleet kehitysvammaliiton valtakunnallisessa syys- ja joululaulajaisissa 
mukana tietokoneen välityksellä. Päivätoiminnassa on osallistuttu pariin yhteistyötapah-
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tumaan seurakunnan ja naapurikuntien kanssa, koronarajoitukset ovat haitanneet suun-
nitelmien livetoteutumisia. Naalon asiakkaille on järjestetty sirkustelua joka toinen viikko 
syksyllä, sirkustelun vetäjä on saanut apurahaa toiminnantoteuttamiseksi. 
 
Kolpeneen poliklinikkakäynnit sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksot ovat toteutuneet suunni-
tellusti. Kehitysvammaohjaaja yhdessä sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa on 
päivittänyt asiakkaiden palvelusuunnitelmat kuntoutusjaksojen ja neuvolakäyntien jäl-
keen asiakkaiden ja heidän verkostonsa kanssa.  
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Yhdenvertaiset, mo-
niammatilliset palve-
lut 
 

Kuunnellaan asiak-
kaan tarpeita ja toi-
veita 
 

Asiakkaan kanssa 
yhdessä suunniteltu-
jen palveluiden to-
teutuminen 
 
 

Koronan vuoksi on toteu-
tunut vain 3 tapahtumaa 
livenä, mutta 4 tapahtu-
maa on järjestetty digi-
taalisesti Tunturi-Lapin 
kuntien kanssa. 

  Päivitettyjen suunni-

telmien määrä % 

Saatujen kuntoutussuu-

nitelmien jälkeen kaikki 

palvelusuunnitelmat on 

päivitetty. 

Osallisuuden vahvis-

taminen 

Toimintakyvyn säily-

minen 

Tuetaan omatoi-

mista suoriutumista 

Sirkustelua on pidetty 

Naalossa, toisen toimijan 

järjestämänä. 

 Itsenäistä elämää tu-

kevat työtoiminnat ja 

aktiviteetit 

Päivä- ja työtoimin-

taan osallistumis-

määrät 

Toteumakäynnit eri toi-

minnoissa yhteensä 

90,4% 

 

 

Vammais- ja vanhus-

neuvoston yhdistämi-

nen 

 Vammais- ja vanhusneu-

voston yhdistetty syksyllä 

2021 

 

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla   
 Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat 31.12. / 100 000 asukasta  
 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 

Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 
 

Huomioitavaa tilastoissa on, että mitattavasta määreestä riippuen pienetkin asiakasmää-
rävaihtelut Muonion kokoisessa kunnassa voivat vaikuttaa suurestikin ilmoitettuihin luku-
määreisiin. Vammaispalveluissa kehitysvammapalveluiden asumispalveluiden piiriin on 
vuonna 2019 vuoteen 2018 nähden tullut uusia asiakkuuksia, mikä näkyy myös kehitys-
vammaisten autetun asumisen hoitopäivien yli 30% lisääntymisenä verrokkivuoteen 
nähden. Tilastollisesti asunnon muutostöitä tehdään Muoniossa Tunturi-Lappiin nähden 
vähän, mutta maan keskiarvon mukaisesti. Muoniossa on pyritty suuntaamaan palveluja 
ennaltaehkäiseviin palveluihin, mitä osaltaan kuvaavat maan keskiarvoon nähden suu-
rehkot henkilökohtaisen avustajien määrät. Pitkistä etäisyyksistä huolimatta vaikeavam-
maisten kuljetuspalvelun tarve on ollut maltillista. 
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Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat 31.12. / 100 000 asukasta info ind. 2828 (2020) 

- Muonio 348,3 
- Tunturi-Lappi 200,5 
- Lappi 225,3 
- koko maa 174,9 

Pitkällä aikavälillä palveluntarve on kasvanut. 

 

 

 

 

 

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/metadata/indicators/2828
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Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet/100 000 asukasta. (2020 

- Muonio 261,2 
- Tunturi-Lappi 407,9 
- Lappi 242,3  
- koko maa 202,24 

Muoniossa tehdään vähiten asunnon muutostöitä alueellisesti, mutta nykyisin linjassa koko maan 
keskiarvoon nähden. 
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Henkilökohtaisen avun asiakkaita vuoden aikana / 100 000 asukasta info ind. 385 (2020) 
- Muonio 1131,9 
- Tunturi-Lappi 864,1 
- Lappi 716,6 
- Koko maa 498,5 

 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajia vuoden aikana / 100 000 asukasta info ind. 381 
2020,  

- Muonio 870,7 
- Tunturi-Lappi 2 032,4 
- Lappi 2 025,9 
- koko maa 1 624,2 

Korona pienentänyt tarvetta, mutta muutenkin Muoniossa keskimääräistä selkeästi vähemmän vai-

keavammaisten kuljetuspalveluiden saajia vertailuarvoihin nähden. 

 
 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 9 800 10 698,28 -898  109,2 

Toimintamenot -1 295 968 -1 160 204,23 -135 764  89,5 

Toimintakate -1 286 168 -1 149 505,95 -136 662  89,4 

Vyörytyserämenot  -8 645,00 8 645   

Kate yhteensä -1 286 168 -1 158 150,95 -128 017  90,0 

 

 

 

 

 

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/metadata/indicators/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
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/381
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8.1.6.5 Terveystoimi 1.1.-31.7.; Terveyspalvelut 1.8.-31.12. 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Terveystoimen tehtäväalueelle kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, erikoissairaan-
hoito, päihdeklinikka, ympäristöterveydenhuolto (Sodankylän kunta), syöpäpotilaiden 
hoitokustannusavustus ja talteen otetut eläimet.   

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää Muonion kunnan perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon palvelut.  Palvelutason muutosta arvioitaessa käytetään pohjatietona tilin-
päätös- ja toimintakertomustietoja, tilastotietoja sekä muuta toiminnasta dokumentoitua 
tietoa.   

Talousarvioon varataan määräraha syöpäpotilaiden syöpähoitojen hoitopäivämaksujen 
sekä heidän potilashotellissa tapahtuvien yöpymisten omavastuuosuuden korvaami-
seen. Talteen otettuja eläimiä 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.  
 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Terveydenhuolto tulee sosiaalihuollon tavoin siirtymään vuoden 2023 alusta hyvinvointi-
alueen järjestettäväksi. Yhteistyötä terveydenhuollon kanssa on pyritty tiivistämään mm. 
yhteisillä vuodeosaston palavereilla ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hank-
keen kautta.  

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla:  
 

 Erikoissairaanhoito 
- Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta 
- Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset, euroa / asukas  

 Perusterveydenhuolto 
- Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki käynnit yhteensä/1000 asukasta 
- Perusterveydenhuollon (mukaan lukien suun terveydenhuolto) nettokäyttökus-

tannukset, euroa / asukas 
- Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotus-

aika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä (maalis-
kuun tilanne) 

 Vuodeosasto 
- Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät / 1 000 asukasta  
- Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaat / 1 000 asukasta Peruster-

veydenhuollon 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=1072
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=1072
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=2676
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=2676
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=2676
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=1267
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=1268
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
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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Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista  

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 30.6. 

Kotihoito, kotisairaalatoi-
minta käynnistäminen 

Sote-yhteistyötyöpajat Toteutuminen Yhteistyötä toteutettu 
yhteisissä prosessiku-
vauksissa. Ikäihmis-
ten sosiaalihuollon 
palvelujen prosessiku-
vaukset tehty. 

SAS- toiminta Moniammatillisen tii-
min kokoaminen 

Toteutuneet tiimit ja 
asiakkaiden jono-
tusajat 

Torstaiset ikäihmisten 
palvelukokonaisuuden 
tiimit toteutuneet noin 
60 % 

 
Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 
 

Terveystoimen tilastollisissa mittareissa tarkastellaan erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon (ml.vuodeosasto) käyttöä ja kustannuksia. Erikoissairaanhoidon avohoi-
tokäyntien trendi on ollut vuosittain kasvava, vaikkakin on vuonna 2018 Muoniossa ja 
Tunturi-Lapissa alle maan keskiarvon. Käytetyn mittarin mukaisesti Muonion osalta eri-
koissairaanhoidon kustannukset noudattelevat maan keskiarvoa ja voidaan täten pitää 
maltillisina.  

Erikoissairaanhoidon maltillisiin kustannuksiin nähden perusterveydenhuollon sekä sii-
hen liittyvän vuodeosaston käyttö ja kustannukset ovat puolestaan selkeästi yli maan ja 
Lapin keskiarvojen. Käytettyjen tilastojen valossa voi varovaisesti päätellä, että maan 
keskiarvoon nähden Muonion perusterveydenhuollon kiireettömien käyntien lyhyt odo-
tusaika ja suuret käyntimäärät, sekä vuodeosaston korkeahko käyttö ja potilasmäärä 
sekä keskiarvoa pidemmät hoitoajat ovat vaikuttaneet osaltaan korkeisiin perustervey-
denhuollon nettokäyttökustannuksiin. 

 

 

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit/1000 asukasta 
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- Muonio 1 608,6 
- Tunturi-Lappi 1 538,2 
- Lappi 2 437,4 
- Koko maa 2 015,9 
-  

Muoniossa erikoissairaanhoidon käyntejä alle maan keskiarvon. 
Käyntimäärät kasvaneet lähes vuosittain. 

 

Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset, euroa / asukas (2020) 
- Muonio 1 426,6 
- Tunturi-Lappi 1 430,7 
- Lappi 1 620,7 
- Koko maa 1 326,8 

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset ovat lähes maan keskiarvon mukaiset. 

 

Perusterveydenhuolto 

 

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
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Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki käynnit yhteensä/1000 asukasta (2020) 
- Muonio 5 817  
- Tunturi-Lappi 4 332  
- Lappi 4 101 
- Koko maa 3 531  

Muoniossa verrokkiarvoihin nähden eniten perusterveydenhuollon avohoidon käyntejä. 
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Perusterveydenhuollon (mukaan lukien suun terveydenhuolto) nettokäyttökustannukset, euroa / 
asukas (2020) 

- Muonio 1 298,7 
- Tunturi-Lappi 1 238,6  
- Lappi 854,7 
- Koko maa 668,1 

Muoniossa perusterveydenhuollon kustannukset kaikkein suurimmat 
 

 

 

 

 

 

 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika yli 7 pv hoidon 
tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä (maaliskuun tilanne) (2021) 

- Muonio 19 
- Tunturi-Lappi 16,9 
- Lappi 39,1  
- Koko maa 35,4  

Muoniossa hoitoon pääsy on nopeaa. 
 

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=1072
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=1072
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=2676
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=2676
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Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät / 1 000 asukasta info ind. 1267 (2020) 

- Muonio 1 218,1 
- Tunturi-Lappi 1 209,8  
- Lappi 720,8 
- Koko maa 386,6 

Muoniossa hoitopäiviä eniten, mutta linjassa tunturi-lappiin verrattuna (Koronan vaikutukset?) 

 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaat / 1 000 asukasta info ind. 1268 (2020) 

- Muonio 55,7  
- Tunturi-Lappi 58,9 
- Lappi 38,3  
- Koko maa 20,7 

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=1267
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/1267
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=1268
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/1268
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Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, keskimääräinen hoitoaika info ind. 1266 

Muonio 31,5 
- Tunturi-Lappi 15,9 
- Lappi 11,4 
- Koko maa 10,5 

Muoniossa vuodeosaston hoitoajat todella pitkät vertailuarvoihin nähden. 

 
 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot  987,76 -988   

Toimintamenot -6 842 256 -6 447 562,64 -394 693  94,2 

Toimintakate -6 842 256 -6 446 574,88 -395 681  94,2 

 
 
 

8.1.7 Sivistyslautakunta 
 

8.1.7.1 Sivistystoimen hallinto 1.1.-31.7.; Hallinto- ja tukipalvelut 1.8.-31.12. 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen kokonaisuudesta ja luo edellytykset kullekin 
tehtäväalueelle oman tehtävänsä hoitamiseen sekä monipuoliseen yhteistyöhön tehtä-
väalueiden 
välillä. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tarjoamme kuntalaisille laadukkaan sivistyspalvelujen kokonaisuuden. Tähtäämme  
kestävään sekä tasapainoiseen talouteen ja panostamme alueelliseen yhteistyöhön.  
Takaamme kattavat tukipalvelut toimialoille sekä hyvät puitteet työnteolle.  
 

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
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/1266
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Uudistamme omalta osaltamme kuntastrategian mukaista sivistyspalveluiden, hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen toimintatapoja; tavoitteena on vahvistaa yhdessä tekemistä 
ja verkostomaista toimintatapaa, sekä ottaa käyttöön uusia innovaatioita palveluntuotan-
nossa. Sivistyspalveluissa on seurattu SOTE-uudistuksen etenemistä ja sen vaikutusta 
palveluiden toteuttamiseen. 

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Sivistyshallinnon sekä -toimen toimiala on kasvavissa määrin hankerahoitteista. Palvelu-
alueelle käynnistyi vuonna 2021 uusia hankkeita. Hankkeisiin liityttäessä ja niitä suunni-
teltaessa huomioitiin niiden vaatiman työpanoksen suhde saavutettuun hyötyyn. Hallin-
nossa seurataan rahoitus- ja hanketilannetta ja huomioidaan nopeasti esiin tulevat muu-
tokset. Vuotta leimasi muuttuva koronatilanne. Tehtäväalueella työskenteli sivistysjoh-
taja (10% kansalaisopiston rehtori ja 31.7. asti 30% lukion vt. rehtori) ja toimistosihteeri 
(50%). 

 
Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

koulutustasoindeksi (315,6 indeksiarvo) 
 
koettu elämänlaatu 
 
kokonaistarjonta suhteessa muihin kuntiin eri vertailuissa 

331 (2020) 
 
62,4 (2018) 
 
Ei uudempaa tietoa, seurataan. 

 
Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Riittävien resurssien 
turvaaminen ja te-
hostettu tiedolla joh-
taminen. 

Tosiasioihin perustuva 
talousarvio, jonka to-
teumaa seurataan kuu-
kausittain viranhaltijave-
toisesti ja kvartaaleittain 
lautakunnassa. 

Toteuman poikkeaminen 
suunnitellusta kvartaaleit-
tain. 

93,8 % sivistys-
toimen hallinto, 
97,4 % koko si-
vistystoimi 

Yhteissuunnittelun 
ja yhteistyön tiivistä-
minen sekä kunta-
laisten osallistami-
nen.  

Yhteissuunnittelu, yh-
teistyö ja arviointi, osas-
tojen kokoukset, rajapin-
tapalaverit 
 
Kuntalaisia osallistetaan 
tehtäväalueittain. 

Osaston kokoukset 9/vuosi 

 
 
Rajapintapalaverit muiden 
toimijoiden kanssa 2/vuosi 

14 osastoko-
kousta pidetty. 

Rajapintapalave-
reita ei ole järjes-
tetty korona-ai-
kana. 

Pätevä ja pysyvä 
henkilöstö toi-
mialalla 

Rekrytointistrategiat ja -
yhteistyö 

Pätevän henkilöstön 
osuus: tavoite 100%. 

Lähes toteutunut. 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot  186,50 -187   

Toimintamenot -100 385 -96 664,08 -3 721 9 200 96,3 

Toimintakate -100 385 -96 477,58 -3 907 9 200 96,1 

Poistot  -2 999,99 3 000   

Vyörytyserämenot  -7 171,00 7 171   

Kate yhteensä -100 385 -106 648,57 6 264 9 200 106,2 
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8.1.7.2 Varhaiskasvatus 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Varhaiskasvatus on yksi tärkeä osa koko kunnan koulutusjärjestelmää. Tarjoamme var-
haiskasvatuslain puitteissa varhaiskasvatuksen asiakkaille laadukasta varhaiskasvatus-
tamahdollisimman kattavasti, monipuolisesti ja yksilöllisesti varhaiskasvatussuunnitelma 
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. 
 
Varhaiskasvatuspalveluita tarjotaan Muoniossa päiväkoti Tunturihelmessä ja perhepäi-
vähoidossa. Päiväkoti Tunturihelmessä on neljä lapsiryhmää, joista yksi tarjoaa vuoro-
hoitoa: yhteensä 66 paikkaa. 31.12.2021 varhaiskasvatuksen piirissä oli 61 lasta. Lisäksi 
tarjotaan esiopetuksen aamu- ja iltapäivähoitoa (20 hoitopaikkaa 31.12.2021). Varhais-
kasvatuksemme teemat ovat luonto, liikunta ja leikki 
 
Henkilökunnan muodostivat varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
(esiopetuksen opettajana ajalla 01.10.21-3.6.22), vastaava varhaiskasvatuksen opettaja 
ja kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, kymmenen lastenhoitajaa, yksi ryhmäavustaja 
ja perhepäivähoitaja. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tuemme ja toiminnallamme onnellisia ja leikkiviä lapsia. Turvallisessa ja toimivassa op-
pimisympäristössä toteutettu varhaiskasvatus on laadukasta ja määrällisesti riittävää – 
sitoudumme myös kehittämään näitä tavoitteita. Myönnämme varhaiskasvatuspaik-
kamme asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaten ja maksamme kuntalisää 
sovitulla tavalla. 

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Seurataan varhaiskasvatustarpeiden kehittymistä ja reagoidaan tarvittaessa lisäämällä 
varhaiskasvatuspaikkoja ja kehittämällä palvelujen muotoja.  

Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen eteni koko vuoden ja jatkuu kevätkaudella 

2022. 

Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

kunnan kustantaman varhaiskasvatuksen osal-
listumisaste (65,05 % 2018) 
 
asiakastyytyväisyys 

61,1 % (2020) 
Kyselyä ei tehty syksyn 2021 aikana, se toteu-
tetaan keväällä 2022 
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Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista  

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Entistä asiakaslähtöi-
sempi varhaiskasva-
tus asiakaspalautetta 
sekä laadun arvioin-
tia hyödyntäen. 

Asiakaspalautteen 
huomioiminen 
Varhaiskasvatuksen 
laadun arvioinnin 
kehittäminen 

Varhaiskasvatuspaik-
kojen määrä 
Varhaiskasvatussuun-
nitelman päivittäminen 
keväällä 2021 
 
 
 
Asiakaskyselyn pa-
laute 

60 paikkaa on riittänyt  
Vasun päivitystyö on 
edelleen käynnissä, ta-
voite saada suunnitelma 
valmiiksi keväällä 2022 
aikana, koska uusi valta-
kunnallinen vasu valmis-
tuu helmikuussa 2022  
Kysely toteutetaan ke-
väällä 2022 aikana, kun-
nan varhaiskasvatus-
suunnitelman päivityksen 
yhteydessä 

Ammattitaitoisen 
henkilöstön rekry-
tointi ja osaamisen 
tunnistaminen.  
 
Henkilökunnan kou-
luttautuminen. 

Ammattitaitoa ylläpi-
tävien ja osaamista 
kehittävien koulutus-
ten toteuttaminen 
 
 

Pätevä henkilöstö % 
 
 
 
Jokainen osallistuu 
vähintään kahteen yh-
teiseen koulutukseen 
vuoden aikana 
Lisäksi jokaisella on 
mahdollisuus valita 
yksi omavalintainen 
koulutus 

94 % 
 
 
Koko henkilöstöä koske-
via koulutuksia on ollut 
liikkuva varhaiskasvatus 
–hankkeessa sekä Tun-
TuVa-hankkeessa on ol-
lut yksi tiimi. Lisäksi on 
ollut yksittäisiä verkossa 
tapahtuvia koulutuksia, 
joihin henkilökunta on 
osallistunut yksin tai tii-
minä 

Turvallisuus- ja lii-
kennekasvatuksen 
juurruttaminen  

Turvallisuuspäivän 
toteutus sidosryh-
mien kanssa 
Liikennekasvatustoi-
minta 

Kyselyistä saatu pa-
laute 
 
Turvallisuussuunnitel-
man päivittäminen 

Turvallisuuspäivän ulko-
tapahtumaan osallistut-
tiin syksyllä 21 
Turvallisuussuunnitelma 
päivitetty, riskikartoituk-
set, työpaikkaselvitys 
tehty   

Päiväkoti- ja esikou-
luhankkeen suunnit-
telun käynnistäminen 

Yhteistyö perusope-
tuksen kanssa 

Suunnitelmien valmis-
tuminen 

Valmistelu ei ole alkanut 
Tekninen toimi on val-
mistellut kuntakyselyä, 
jossa kysyttäisiin kunta-
laisten mielipidettä nykyi-
sen päiväkodin tilojen toi-
mivuudesta. 

Kestävän kehitys -
kasvatuksen juurrut-
taminen 

Huomioidaan kasva-
tuksessa kestävän 
kehityksen periaat-
teet 

Kestävän kehityksen 
vuosikello 

Jokainen lapsiryhmä on 
toteuttanut kestävän ke-
hityksen periaatteita toi-
minnassaan oman lapsi-
ryhmän tavoitteiden mu-
kaisesti   
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Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 45 000 54 757,68 -9 758  121,7 

Toimintamenot -1 093 713 -991 642,98 -102 070  90,7 

Toimintakate -1 048 713 -936 885,30 -111 828  89,3 

Vyörytyserämenot  -95 383,41 95 383   

Kate yhteensä -1 048 713 -1 032 268,71 -16 444  98,4 

 

 

8.1.7.3 Perusopetus 
 

Tehtävän kuvaus 

Perusopetus sisältää vuosiluokkien 1-9 opetuksen sekä esikoulun ja aamu- ja iltapäivä-
toiminnan järjestämisen. Opetusta annetaan kolmessa eri rakennuksessa. Oppilas-
määrä oli vuoden lopussa 258 (esiopetus mukaan lukien). Opetusryhmiä oli jaettu osin 
runsaan oppilasmäärän takia osin muista perustelluista syistä esim. oppilaiden tuen 
tarve. Tästä syystä kaikki mahdolliset tilat olivat käytössä. 
 
Perusopetuksen tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta opetussuunnitelmaan poh-
jautuen 
siten, että perusopetuksen taso pysyy korkeana taloudelliset resurssit huomioiden. Tä-
hän tavoitteeseen päästiin. Oppilaiden vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö 
toteutui esim. vanhempainvarttien ja arviointikeskustelujen osalta. Perusopetuksen pe-
rustana oli realistinen budjetointi ja suunnitelmallisuus sekä ennakointi. 
 
Perusopetuksen tilojen turvallisuus, laatu ja riittävyys olivat keskeisiä tavoitteita. Av-väli-
neitä hankittiin lisää ja uusittiin tarvittaessa. Liikkuvan koulu -hankkeen aikana luotuja 
rakenteita ylläpidettiin ja uusittiin yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Yhteistyötä tehtiin 
eri kunnan toimijoiden. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä kehitti perusopetuksen 
laatua omalta osaltaan, vuoden 2021 teemana oli kouluarjen turvaaminen sekä käytös-
tavat. Koulussa toimi KiVa-koulu ohjelma. Oppilaskuntatyötä ja tukioppilastoimintaa to-
teutettiin. Oppilaille tarjottava kerhotoiminta oli monipuolista kerhohankkeen myötä. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoite 
 

Tavoitteenamme oli kasvattaa onnellisia ja oppimisintoisia oppilaita. Tähän tavoittee-
seen pyrittiin luomalla toimivat ja turvalliset oppimisympäristöt sekä myönteinen ja kan-
nustava kouluilmapiirin sekä yhteishenki. Näiden tavoitteiden perustana oli onnellinen, 
hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö. 
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Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Henkilöstömäärä säilyi pääsääntöisesti ennallaan (12 luokanopettajaa, 12,5 aineenopet-
tajaa, 2 erityisopettajaa, 2 esikouluopettajaa ja 8 ohjaajaa, joista yksi on varhaiskasva-
tuksen kanssa yhteinen). Useat opettajat opettavat yhtenäiskoulun lisäksi myös luki-
ossa. Henkilöstön vaihtuvuus johtui esim. eläköitymisestä ja määräaikaisuuksista. Hen-
kilökunta osallistui kunnan järjestämään Hyppy-hankkeeseen. Lisäksi koulunuorisotyön-
tekijä aloitti työnsä vuoden aikana. 

 
Oppilasmäärästä johtuen luokat 0.- 6. on jaettu kevään ajan, syksyllä 2021 yksi alakou-
lun luokka yhdistetiin osittain ja esikouluryhmiä oli kaksi. Osa-aikainen resurssiopettaja 
oli käytettävissä kevätlukuvuoden. Koulunkäynninohjaajien tarve määräytyi oppilaiden 
tarpeista. Lähes kaikki henkilöstöstä olivat muodollisesti päteviä. Opetusryhmien kokoa 
ei pystytty säilyttämään enimmillään 25 oppilaan ryhminä yhden luokan osalta (jaettuna 
tiettyjen aineiden osalta). Luokat 7, 8 ja 9 olivat yksisarjaisina tiettyjen aineiden osalta.  
 
Kestävän kehityksen tavoitteissa on edistytty vuoden aikana. Tällä hetkellä kierrätetään 
paperi, kartonki ja biojäte. Kotitalouden ja ympäristö- ja luonnontieteen sekä maantiedon 
tunneilla on kiinnitetty kierrätykseen huomioita. Kotitaloustunneilla toimittu niin, ettei ruo-
kahävikkiä synny. Lisäksi peruskoulun sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalojen 
osalta toimitaan niin, ettei ruokahävikkiä synny. Koulun piha-alueelle oppilaat istuttivat 
luokkapuut syksyn aikana.   
 
Kotitalouden ja kuvataiteen yhteisinvestointihanke saatettiin loppuun. Tiloista ja väli-
neistä tuli opetussuunnitelman mukaiset ja käyttöturvallisuus ja kestävä kehitys huomioi-
tiin. 
 
Tartuntatautitilanne vaikutti perusopetuksen toimintaan laajasti koko vuoden ajan. 
Vuotta leimasi muutokset ja alati vaihtuvat ohjeistukset, joihin perusopetus täytyi sopeu-
tua nopealla aikataululla. Lähes koko koulua koskevasta etäopetusjaksosta suoriuduttiin 
hyvin marraskuussa.  
 
Vuoden tavoitteista yhteisöllisyys on toteutunut mm. oppilaiden maalaamassa matossa 
ala- ja yläkoulun välillä (#paraskoulu), 6.lk:n yökoulussa, syysretkissä, 9.lk järjestämissä 
tapahtumissa sekä joulujuhlassa. 
 
Lumo-opiskelijoiden järjestämät lumenveistoaktiviteetit ja kansallispuistopäivän tapahtu-
mat loivat hyvinvointia ja samalla tukivat yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä. Keväällä 
järjestetystä luokittaisista ulkoilupäivistä oppilaat antoivat runsaasti positiivista pa-
lautetta. Lisäksi koulun hiihtomaassa sijaitseva laavun runsas käyttö on vahvistanut yh-
teisöllisyyttä ja kestävän kehityksen ajattelumallia. Yhteisöllisyys toteutui myös perus-
koulun päättäneiden toiminnassa (ysien päivä yläkoululaisille sekä koulun henkilökun-
nan haastaminen pesisotteluun). 
 
Lisäksi koulun ulkoliikuntapaikat ja -välineet ovat olleet lasten ja nuorten ahkerassa käy-
tössä kouluaikojen ulkopuolella. 
 
Tartuntatautitilanne on vaikuttanut kaikkeen toimintaan perusopetuksessa. 
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Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

yksinäisyyttä kokevat koululaiset (23,7 % 
2017) 
 
 
nuorten tyytyväisyys elämäänsä (71,40 % 
2019) 
 
useasti kiusaamisen kohteena olevat oppilaat 
(15,8 %, 2017) 
 
 
 
 
kouluaikana tapahtuvat onnettomuudet (28,9 
%, 2017) 
 

4. ja 5. luokan oppilaat 3,5 % (tarkennus: usein 
kokevat, 2021) 
8. ja 9. luokan oppilaat 26 % (2021) 
 
4. ja 5. luokan oppilaat 87,5 % (2021) 
8. ja 9. luokan oppilaat 55,3 % (2021) 
 
4. ja 5. luokan oppilaat 3,6 % (2021, tarken-
nus: koulukiusattuna vähintään kerran vii-
kossa) 
8. ja 9. luokan oppilaat 4 % (2021, tarkennus: 
koulukiusattuna vähintään kerran viikossa) 
 
4. ja 5. luokan oppilaat 26,3 % (2021, tarken-
nus: koulussa tai koulumatkalla vähintään 
kaksi tapaturmaa lukuvuoden aikana) 
8. ja 9. luokan oppilaat 33,3 % (2021, tarken-
nus: Tapaturma koulussa tai koulumatkalla lu-
kuvuoden aikana) 

 

Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 

Oppilaiden hyvinvoin-
nin ja onnellisuuden 
kasvattaminen yhteis-
työtä tiivistämällä 
nuorisotoimen 
kanssa, koulunuori-
sotyön valmistelu  
 

Yhteistyö nuorisotoi-
men kanssa 
Koulunuorisotyön käyn-
nistyminen Tukioppilas-
toiminta 
Kerhotoiminta 
 
 
 
 
 
 
 
Av-välineistön lisäämi-
nen 

Kyselyistä saatu 
palaute 
Kerhojen määrä 
 
 
 
 
Tukioppilastoi-
minnan määrä 
 
 
 
 
Av-välineistön 
määrä 

Kerhotoiminta on ollut vil-
kasta.  
Yhteistyö nuorisotoimen 
kanssa on ollut tiivistä 
(koulunuorisotyöntekijä 
palkattu koululle). 
Tukioppilastoiminta ja op-
pilaskunnan toiminta ovat 
toteutuneet hyvin. 
 
AV-välineistöä on hankittu 
niin, että etäopetusjakson 
aikana koululla oli antaa 
koneita oppilaille käyttöön 
kotiin. 

Esikouluhankkeen ja 
lähivirkistysaluehank-
keen (ent. Hiihtomaa) 
käynnistäminen 

Yhteistyö varhaiskasva-
tuksen sekä liikuntatoi-
men kanssa ja poikki-
hallinnollinen yhteistyö 

Suunnitelmien 
valmistuminen 
Lähivirkistysalu-
een toteutumi-
nen 

Esikouluhanke on kesken. 
Liikuntatoimi on toteutta-
nut lähivirkistysaluehan-
ketta syksyn aikana. 
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Turvallisuus- ja liiken-
nekasvatuksen sekä 
kestävän kehitys -
ajattelun juurruttami-
nen  

Turvallisuuspäivän to-
teutus sidosryhmien 
kanssa 
 
Liikennekasvatustoi-
minta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomioidaan kasvatuk-
sessa kestävän kehi-
tyksen periaatteet 

Turvallisuus-
suunnitelman 
päivittäminen 
 
 
Nuorten huolta 
herättävä toi-
minta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kierrätyksen li-
sääminen käy-
tännössä 

Koulun läheisyyteen asen-
nettu nopeusnäytöt (2 kpl).  
 
Työpajalta hankittu polku-
pyöriä yhteiskäyttöön. 
Koulupoliisi käynyt 0.-9.lk 
kertomassa liikennekäyt-
täytymisestä ja rikosoikeu-
dellisesta vastuusta. Lii-
kenneturvasta maastolii-
kennekoulutus 7.-9.luo-
kille. Liikennekäyttäyty-
mistä (0.-6.lk) toteutettu 
käymällä pyörillä paikalli-
sella pienfarmilla (kestävä-
kehitys). Turvallisuuspäivä 
toteutui syksyllä moniam-
matillisen yhteistyön tulok-
sena. 
 
Toteutettu. Toteutus ku-
vattu painopisteissä. 
 

Suomen malli 2020 
harrastustoiminnan 
käynnistäminen yh-
dessä nuoriso- ja lii-
kuntatoimen kanssa. 
Tavoitteena on, että 
jokaisella 1.–9.-luok-
kalaisella on mielui-
nen harrastus 

Yhdessä nuorisotoimen 
ja liikuntatoimen sekä 
muun sivistystoimen 
kanssa kehitetään har-
rastustoimintaa koulu-
päivän yhteydessä. 
Hankerahoituksen ha-
keminen. 

Harrastavien 
nuorten osuus. 
Lähtöarvo saa-
daan hankkeen 
ennakkoky-
selystä. 

#suomen mallin harrastus-
toiminta on monipuolista-
nut harrastustoimintaa. 
Toiminta on toteutunut. 
 
 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 100 062 120 103,89 -20 042  120,0 

Toimintamenot -2 813 119 -2 803 073,56 -10 045  99,6 

Toimintakate -2 713 057 -2 682 969,67  -30 087  98,9 

Poistot  -1 530,68 1 531   

Vyörytyserämenot  -639 254,62 639 255   

Kate yhteensä -2 713 057 -3 323 754,97 610 698  122,5 
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8.1.7.4 Toisen asteen koulutus 1.1.-31.7.; Lukio 1.8.-31.12. 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Toisen asteen koulutukseen kuuluvat kunnan palveluna lukiokoulutus, yhdistelmäopin-
not ja ylioppilastutkinto. Elokuussa 2021 käyttöön otettiin uusi opetussuunnitelma, mak-
suton toinen aste sekä pidennetty oppivelvollisuus. Yleissivistävä koulutus järjestettiin 
jatkaville opiskelijoille LOPS16 mukaan ja aloittaville LOPS2021 mukaan. 
 
Toisen asteen koulutuksen tavoitteena on tarjota nuorille laadukas yleissivistävä koulu-
tus ja hyvät valmiudet ja mahdollisuudet jatkokoulutukseen. Aikuisille ja erityisen paina-
vin syin muille opiskelijoille tarjotaan aikuislukion oppimäärä. Opiskelijalla on lukioaika-
naan 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. 
 
Opiskelijoita oli kevätlukukaudella 34 ja syyslukukaudella 43. Keväällä valmistui kuusi 
ylioppilasta, joista yksi oli kaksoistutkinnon suorittaja. Syksyllä valmistui yksi ylioppilas. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Muoniolaiset toisen asteen opiskelijat ovat onnellisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia, 
jotka uskaltavat yrittää ja luottaa itseensä meillä ja maailmalla. Opiskelijat saavat opis-
kella myönteisessä sekä kannustavassa ilmapiirissä vahvistamme me-henkeä. Opetuk-
semme on monipuolisesti oppijoita huomioivaa sekä vetovoimaista. Huolehdimme siitä, 
että opetus on riittävän laajaa ja sen läpäisevyys on Lapin korkeimpia. 

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Elokuussa 2021 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma ja ilmainen toinen aste ja pi-
dennetty oppivelvollisuus. Elokuussa 2020 voimaan tullut lukiolaki alkoi vaikuttaa lukion 
toimintaan, koska sen määräykset alkavat koskea ylioppilaskokelaita. 
 
SnowCollegessa oli 31.12.21 kuusi opiskelijaa (viisi freeride, yksi maastohiihtäjä/hiihto-
suunnistaja) sekä kaksi jakso-opiskelijaa (yksi ampumahiihtäjä ja yksi maastohiihtäjä). 
 
Marraskuussa haettiin Leader-rahoitusta toisen asteen kehittämiseen (Lumi, luonto ja 
erä – luontoliikunta osaksi lukio-opetusta). Ammattiopisto Lappian kanssa jatkettiin nyky-
aikaisten opiskelumahdollisuuksien kehittämistä nuorisoasteen yhteistyössä.  
 
Opiskeluhuollossa lisättiin etsivän nuorisotyön läsnäoloa lukiolla ja ohjausresurssia. 

 
Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

läpäisyaste (LV 2016-17 aloittaneet 82 %) 
 
suoritettujen kurssien määrä (2019-20: 865 kurssisuori-
tusta) 
 
toisen asteen koulutuksen saaneet (76,03 %, 2018) 
 
mahdollisuuksien mukaan sijoittuminen jatko-opintoihin 
(nykytila)--> koulutustaso-indeksi (315,6 indeksi, 2018) 

LV 2017-18 aloittaneet 71 % 
 
LV 2020-21 860 kurssisuoritusta 
 
 
77,17 % (2019) 
 
331 (2020) 
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Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Uuden opetus-
suunnitelman ja 
muun uuden lain-
säädännön sovel-
tamisen suunnittelu 
ja käynnistäminen. 

Toimivan kokonai-
suuden suunnittelu 
ja toteutus. 

Toimiva kokonaisuus 
sekä syyslukukaudella 
2021 että seuraavina 
vuosina. 

Elokuussa 2021 lukion 
aloittaneet opiskelijat opis-
kelevat uuden opetus-
suunnitelman LOPS 2021 
mukaan. Aikaisemmin 
aloittaneet opiskelevat 
opintonsa loppuun OPS-
16 mukaisesti. 

Oppilaitosyhteis-
työn kehittäminen 
Lappian ja kansa-
laisopiston kanssa.  

Yhteyksien luomi-
nen ja opiskelijoi-
den ohjaaminen 
palveluiden käyt-
töön 
 
 
 
SnowCollege- yh-
teistyön kehittämi-
nen 
 
Yhteiset verkosto-
tapahtumat 

Opiskelijoita osallistuu 
toisten oppilaitosten 
opintoihin Tavoite: 
määrä nollasta poik-
keava, jotta tiedetään, 
että opiskelijat saavat 
tarpeittensa mukaista 
koulutusta. 
 
 
Verkostotapahtumien 
kontaktit (Tavoite: kaksi 
erityyppistä tapahtu-
maa vuodessa – kol-
mas sektori ja työelämä 
yhteistyössä kansalais-
opiston ja Lappian 
kanssa) 

Yksi yhdistelmäopiskelija. 
 
 
 
 
 
 
 
SnowCollegessa 31.12.21 
kuusi opiskelijaa. Toimin-
taa kehitetään luontolii-
kunnan suuntaan. 
  
 
 
Tapahtumat tauolla ko-
rona-aikana. 

Opiskelijahuollon 
kehittäminen. 
Koulunuorisotyö 
yhdessä yhtenäis-
koulun ja nuoriso-
toimen kanssa. 

Riittävä tukiopetus- 
ja ohjausresurssi. 
Uuden tyyppisen 
toiminnan käynnis-
täminen. 

Käytön määrä. Opiskelijahuoltoa tarjolla 
tarpeen mukaan. 
 
Hankkeen panos on koh-
distettu yhtenäiskouluun, 
josta on siirretty etsivän 
nuorisotyön panosta toi-
selle asteelle.   
Kuraattori ja etsivä nuori-
sotyöntekijä ovat olleet 
syyslukukaudella säännöl-
lisesti tavattavissa lukiolla 
ja ammattikoululla au-
lassa. 

 
 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 35 309 53 328,67 -18 020  151,0 

Toimintamenot -648 396 -669 102,94 20 707 100 000 103,2 

Toimintakate -613 087 -615 774,27 2 687 100 000 100,4 

Vyörytyserämenot  -124 634,42 124 634   

Kate yhteensä -613 087 -740 408,69 127 322 100 000 120,8 
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8.1.7.5 Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 1.1.-31.7.; Kansalaisopisto 1.8.-31.12. 
 
Tehtävän kuvaus  
 

Kansalaisopisto järjestää koulutusta ja kursseja vapaata sivistystyötä ja taiteen perus-
opetusta koskevien säännösten mukaisesti. Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita kou-
lutuspalveluja kuntalaisille mahdollisimman kattavasti. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Kansalaisopisto kannustaa harrastavia, onnellisia muoniolaisia oppimaan. Muoniolaiset 
ovat monipuolisia oppijoita, joten kurssitarjontammekin vastaa monipuolisiin kiinnostuk-
sien kohteisiin sekä tarpeisiin. Kansalaisopisto hakee aktiivisesti yhteistyömahdollisuuk-
sia eri sidosryhmien sekä muiden kansalaisopistojen kanssa.  
 
Opintokokonaisuuksia suunnittelimme tavoitteellisesti ja kuntalaisia kuunnellen annettu-
jen resurssien puitteissa. Vapaan sivistystyön opetusta järjestettiin 1714 tuntia. Uusia 
kursseja olivat muun muassa klassisen laulun yksinlaulukurssi, TRE-stressinpurku-
kurssi, valokuvauksen perusteet ja kuvankäsittelyn perusteet, joista kaksi viimeksi mai-
nittua olivat Opetushallituksen rahoittamia Tikittääkö digi? –hankkeen kursseja. Kysei-
nen hanke oli Lapin kansalaisopistojen yhteinen ja se päättyi vuoden lopussa. Hankkeen 
kursseja järjestettiin 24 tuntia. Hankkeessa järjestettiin myös digikahviloita kirkonkylällä 
ja sivukylillä yhteistyössä ikäihmisten toimintatuokioiden kanssa. Kurssien päätyttyä 
opiskelijoille lähetettiin kurssiarviointilomake sähköisesti. Aikuisten kurssit olivat ko-
ronatilanteen takia tauolla keväällä loppukaudesta ja kouluikäisten kurssit puolestaan 
syksyllä loppukaudesta. 

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Rahoituspohjassa tapahtuvat muutokset eivät tänä vuonna juuri vaikuttaneet kansalais-
opiston toimintaan. Etäopetusta toteutettiin yksittäisillä kursseilla koronasulkujen aikana. 

 

Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

osallistujien lukumäärä (LV 2019-20: 352 eri 
osallistujaa, 414 osallistumista) 
 
kulttuurialan opetus kansalaisopistossa (610,7 
opetustuntia/1000 asukasta, 2018) 

412 osallistujaa, 680 osallistumista. 
 
 
645,15 (2019) 
 

 

Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 

Kansalaisopiston kurssi-
tarjonnan monipuolista-
minen. 

Asiakaspalautteen 
kerääminen. 
Opettajien etsimi-
nen. 

Kurssien lukumäärä 
ja jakautuminen eri 
aihepiireihin. 

77 kurssia: Musiikki 18 
kurssia, kielet 4 kurs-
sia, kuvataiteet ja muo-
toilu 2 kurssia, käden 
taidot 21 kurssia, tanssi 
ja liikunta 26 kurssia, 
esittävä taide ja kirjalli-
suus 6 kurssia. 
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Kansalaisopiston kurs-
seille hakeutuu yhä use-
ampi kuntalainen  

Markkinointi ja yllä 
oleva kurssitavoite. 

Kurssien keskimää-
räinen opiskelija-
määrä. 
Opiskelijajakauma 
(tavoite: vuosittain 
tasaisempi) 

Keskimääräinen opis-
kelijamäärä n.9. 
Kurssilaisten ikäja-
kauma on ollut seu-
raava: 0-19 v. 137,  
20–64 v. 162 ja 65 v. ja 
vanhempia 112. 

 
 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 18 000 20 759,11 -2 759  115,3 

Toimintamenot -127 296 -123 506,57 -3 789  97,0 

Toimintakate -109 296 -102 747,46 -6 549  94,0 

Vyörytyserämenot  -4 454,00 4 454   

Kate yhteensä -109 296 -107 201,46 -2 095  98,1 

 

8.1.7.6 Kulttuuritoimi 1.1.-31.7. 
 
Tehtävän kuvaus  
 

Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikille kunnan 
asukkaille. Tarjoamme tuoreita kulttuuripalveluita, tiloja kulttuuritoimijoille sekä edis-
tämme historian säilymistä perinnetyön kautta. Tuemme paikallisia kulttuuritoimijoita 
apurahalla, joka mahdollistaa paremman yhteistyön tapahtumien suunnittelussa. Kult-
tuuritilaisuuksia järjestetään yhteistyössä paikallisten kulttuurivaikuttajien, kunnan mui-
den toimielinten sekä paikallisten yrittäjien kanssa.  

 
Museon tehtävänä on kartoittaa yhteistä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Museo pi-
tää esillä suomalaista kulttuuriperintöä, tarjoaa opastusta sekä tapahtumia eri ikä- ja 
kohderyhmille. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Kulttuuripalvelumme vahvistavat kuntalaisten onnellisuutta sekä kokemuksia, ja herätte-
levät kuntalaisten aktivisuutta tarjontamme on mahdollisimman saavutettavaa sekä laa-
dukasta. Pyrimme nostamaan tapahtumien kävijämääriä. Kehitämme palveluitamme yh-
teistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Vuodelle 2021 haettiin ja saatiin hankerahoitusta kulttuurikasvatussuunnitelman suunnit-
telua ja toteutusta varten. Hankkeen aikana varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kanssa 
testataan uusia kulttuuritapahtumia, jotka otetaan mahdollisesti osaksi vakituista kulttuu-
ritarjontaa tulevaisuudessa ja kirjataan osaksi kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Muonion 
kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan virallisesti käyttöön vuonna 2022.  
 
Museo jatkoi museon luontopolun, kotieläinpihan ja markkinoinnin kehittämistä. Vuoden 
aikana kartoitettiin mahdollisuutta pystyttää uusi ”sekatavarakauppa”-näyttely Emman 
pirttiin. Kaupan pystytys siirtyi kesälle 2022. 
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Kulttuuritapahtumia järjestettiin seuraavasti:  
14.2. Haapasaaren konsertti, 16.6. Henry Räsäsen monologi, 27.4 Veteraanipäivän ta-
pahtumat, 4.7. Väyläfestivaali, 4.7. Teatteri Tuhkamo museolla, 9.7 Teatteri Mukamas 
kirjastolla, 16.7 Heidi Pakarinen ja Tuuba Kimalainen (4 konserttia), 20.9 Kuninkaallinen 
nukketeatteri, 22.9 Seeli Toivio, Tjango, Brevis Ukrainan kansainvälinen kulttuurikeskus, 
6.12 Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelu yhdessä seurakunnan kanssa. 
 
Kulttuuritoimi sitovana tehtävätasona lakkasi 31.7.2021. Organisaatiouudistuksen joh-
dosta kirjastotoimen ja kulttuuritoimen tehtävätasot yhdistyivät kirjasto- ja kulttuuripalve-
luiden tehtävätasoksi.   

 
Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma 

tapahtumien määrä (13 kpl/2019) 
 
harrastaa taidetta tai kulttuuria vähintään yh-
tenä päivänä viikossa, % 8. ja 9. lk oppilaista 
(53,7 %, 2019) 
 

Konsertit 8 kpl 
Teatteriesitykset 3 kpl  
Muut kulttuuritapahtumat 2 kpl 
Tapahtumia yhteensä 13 kpl 
Korona vaikuttaa edelleen kulttuuritapahtumien 
järjestämiseen 
71,1 (2021) 

 
Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Yhteistyön tiivistä-
minen Lapin kult-
tuuritoimijoiden 
kanssa 

Maakunnallisen kult-
tuurin toimialan asian-
tuntijaryhmän välinen 
yhteistyö 
Tornionlaakson Väy-
länvarren kesäteatte-
rin perustaminen 

Tapahtumien 
määrä 

Maakunnallisen kulttuurin 
toimialan asiantuntijatyö-
ryhmä tavannut säännölli-
sesti Väylänvarren teatteri 
perustettu, apurahoja haettu 
useasta eri kohteesta, ke-
sän 2021 esitys ei toteutu-
nut, toiminta laitettiin tauolle 
koronaepidemian vuoksi. 
Kulttuuriapurahat myön-
netty. 

Kulttuurikasvatus-
suunnitelman käyt-
töönotto. 

Hankeyhteistyö var-
haiskasvatuksen ja 
perusopetuksen 
kanssa 
Kokeillaan kunnassa 
uusia lasten- ja nuor-
tenkulttuurikäytäntöjä 
ja hahmotellaan mitkä 
niistä tulevat pysy-
väksi osaksi kulttuuri-
kasvatussuunnitelmaa 

Kysely hankevuo-
den tapahtumista 
varhaiskasvatuk-
sen ja perusope-
tuksen henkilös-
tölle 

Kulttuurikasvatussuunni-
telma –hanke ei saanut ra-
hoitusta OKM:lta, suunnitel-
maa työstetty itsenäisesti. 
Muonion kunta pääsi syk-
syllä mukaan Lastenkulttuu-
rikeskusten liiton kautta mu-
kaan KOPS- eli kulttuurikas-
vatussuunnitelmahankkee-
seen. Siihen liittyviä etäope-
tuspaketteja on ollut mah-
dollisuus seurata etänä syk-
syllä 2021. Valmis kulttuuri-
kasvatussuunnitelma val-
mistuu keväällä 2022 

Museotoimen kävi-
jämäärien nostami-
nen ja uuden näyt-
telyn suunnittelu 

Museo auki kesäisin 3 
kuukautta, museo-op-
paan rekrytoiminen. 
Perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen 

Museon kävijämää-
rät 

Museo avattu, museotyön-
tekijä palkattu, museon au-
kioloajoissa huomioitu kou-
lun alkaminen. 
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museovierailut osana 
kulttuurikasvatussuun-
nitelmaa 
 
Greencare-työn jatka-
minen: kotieläimiä 
museolle, luontopolku 
museon pihapiirissä. 
Uuden “Sekatavara-
kauppa” -näyttelyn 
suunnittelun aloittami-
nen 

 
 
Luontopolku otettu käyttöön 
ja kotieläimiä sijoitettu mu-
seon pihapiiriin. Kävijöitä on 
ollut enemmän kuin muina 
vuosina. 
  
Sekatavarakauppa –lahjoi-
tus otettu vastaan, mutta ei 
luetteloitu. Näyttely ei toteu-
tunut vuodelle 2021. 

 

 

8.1.7.7 Kirjastotoimi 1.1.-31.7.; Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 1.8.-31.12. 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota nykyaikaisia kirjastopalveluita kaikille kunnan asuk-
kaille. Tarjoamme asiakkaillemme pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistämme luke-
mista ja lukutaitoa, innostamme lukemaan, tarjoamme tietopalvelua sekä mahdollis-
tamme monipuolisen kirjastotilojen käytön. 

 
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 monipuolisesti ot-
taen huomioon kunnan väestörakenne, koulutus, harrastuneisuus sekä virkistyksen 
tarve. Tiedotamme kuntalaisia kirjaston tarjoamista palveluista ja siitä, että ne ovat tar-
koitettu kaikille tasavertaisesti. Kirjasto pyrkii tavoittamaan myös ne asiakkaat, jotka ei-
vät fyysisesti pääse kirjastoon. Kirjastoauton reittisuunnitelmaa ja kirjaston aukiolotun-
teja tarkkaillaan, jotta ne vastaavat asiakkaiden toiveita ja palvelevat asiakkaiden tar-
peita mahdollisimman hyvin. 
 
Kirjastossa järjestetään peruspalvelun lisäksi oheistoimintaa, kuten kirjaesittelyjä, di-
giopetusta, kirjastokäytönopetusta ja kirjavinkkauksia sekä satutunteja ja nuortentapah-
tumia. Kirjasto-palveluissa oli tarkoitus panostaa entistäkin monipuolisempaan yhteistyö-
hön koulun, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen kanssa. Koronatilanne rajoitti näitä 
mahdollisuuksia. Tavoitteena on kiinnittää huomiota henkilöstön työhyvinvointiin, am-
mattitaidon ja osaamisen kehittämiseen sekä kouluyhteistyön vaatimuksiin. 
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Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

1.8.2021 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen muutoksena kirjastotoimen ja kulttuu-
ritoimen tehtävätasot yhdistyivät kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtävätasoksi. 
 
Vuoden aikana esille nostettiin e-aineistojen saavutettavuus. Koronasulun aikana kirjas-
tot huomasivat, että nykyinen e-aineistojen määrä ei riitä kattamaan asiakkaiden tar-
peita. Asukaskohtaista e-aineistomäärärahaa korotetaan, käyttöön otetaan sähköinen 
aikakauslehtipalvelu ja Lapin kirjastot saivat jo joulukuun aikana koko Pohjois-Suomen 
yhteiseen e-kirjaston palveluita. Kokonaisuudessaan palvelut tulevat käyttöön tammi-
kuun alussa 2022. 

 
Kirjasto pyrki monipuolistamaan kirjastotilojen käyttöä ja tarjoamaan kirjastolain vaati-
malla tavalla tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. 
 
Kirjasto velvoitetaan toteuttamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa saavutetta-
vasti.  
 
Korona vaikutti vielä osittain kirjaston tapahtumien järjestämiseen varsinkin alkuvuo-
desta. Vuoden 2021 kokonaislainauksen kasvu 17.6 %:lla edellisestä vuodesta oli posi-
tiivinen yllätys kirjastotoiminnassa. 
 
Kirjastossa järjestettiin vuoden aikana seuraavat tapahtumat: 
5.10, 16.11. & 7.12 Digineuvonta, Kepparikerho heinäkuussa (3 krt), 28.10 Lyhytelokuva 
Uiton esitys, 1.11. kirjailijavierailu Mauri Tammela, 22.11. Kirjailijavierailu Mika Nikkilä. 
Eri luokka-asteille järjestettiin kirjavinkkauksia (10 kpl), satutunteja varhaiskasvatusryh-
mille (8 kpl) ja kirjastonkäytönopetusta eri luokka-asteille (7 kpl). 
Kirjastoautossa:  
6. - 9.9. Teatteri Liikutus Kissa taikurin talonvahtina  
 

Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

aktiiviset lainaajat ja lainamäärät (1450 lainaa-
jaa/47 720 lainaa, 2019) 
 
koko Lapin yhteinen asiakaskysely (kokonais-
arvosana 8.80, 2018) 
 
kirjaston käyttäjät (12.93, fyysiset käynnit/asu-
kas, 2019) 

52 858 lainaa 
  
  
1 413 lainaajaa 
 
 
11,40 (2021) 
11,44 (2020) 
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Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Uusien e-aineisto-
jen käyttöönotto ja 
digiopastus 

Aloitetaan koko Pohjois-
Suomen, Kainuun ja Lapin 
yhteiseen e-kirjastoon siir-
tymisen valmistelu  
Otetaan käyttöön E-magz  
aikakausilehtialusta 
Nostetaan a-aineistoihin 
käytettävä asukaskohtai-
nen määräraha 0.54 sent-
tiin (nykyinen 0.37snt) 
Henkilökunta osallistuu  
Libopp-hankkeen koulu-
tuksiin, järjestetään di-
giopetusta asiakkaille 

Aineistojen lai-
namäärät 
Käytetyt ai-
neistomäärära-
hat 
Aktiiviset lai-
naajat 

52 858 lainaa  
Käytetty 31 000 €  
1 413 aktiivista lainaajaa 
E-magz otettu käyttöön. E-
aineistojen asukaskohtai-
nen hankintamääräraha 
nostettu 0.54 senttiin. Koko 
henkilökunta suorittanut Li-
bopp-koulutuksen. Digiope-
tusta järjestetty 1krt/kk, 
Pohjoisen kirjastot –ver-
kosto perustettu, e-aineisto 
työryhmä perustettu suun-
nittelemaan e-kirjastoa, to-
teutettu kysely e-kirjaston 
tarpeista Lapin kirjastojen 
henkilöstölle.  
Pohjoisen eKirjasto aloitti 
toimintansa osittain joulu-
kuussa, tammikuussa 2022 
kaikki palvelut käytössä. 

Kirjastotilojen käy-
tön monipuolista-
minen 

Järjestetään tapahtumia 
kirjastossa yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen, kult-
tuuritoimen, perusopetuk-
sen ja nuorisotyön kanssa 
Suunnitellaan työskentely- 
ja kokoustila asiakkaiden 
käyttöön 
Liikuteltavat kirjahyllyt 
mahdollistavat tilojen käy-
tön kulttuuritilaisuuksia, 
harrastamista ja kansalais-
toimintaa varten 

Tapahtumien 
määrä 

Kirjallisuus ja lukemisen 
edistäminen, tapahtumien 
määrä: 38 kpl  
Käyttäjäkoulutukset 7 kpl  
Muut tapahtumat 2 kpl 
 
Kokous- ja opiskelukäyttöön 
tarkoitettu monitoimitila on 
ollut opiskelijoiden ja etä-
työtä tekevien ahkerassa 
käytössä. 
 

Koko Lapin yhtei-
sen kirjaston edis-
täminen 

Yhteistyö ja kustannusten 
jakaminen muiden Lapin 
kirjastojen kanssa.  
 
Henkilökunta osallistuu 
Finnan ja Kohan kehittä-
mistyöryhmiin. 
 
 
Otetaan käyttöön Tawk.to-
chat Finnaan asiakaspal-
velukanavaksi 
 
 
Otetaan käyttöön koko La-
pin yhteinen lukudiplomi 
Yhtenäisestetään Lapin 
kirjastojen asiakasmaksut 

Koko Lapin yh-
teinen asiakas-
kysely 
 
 

Henkilökunta on mukana e-
aineistotyöryhmässä ja Ko-
han luettelointityöryhmässä. 
Henkilökunta on osallistunut 
säännöllisesti Lapin kirjasto-
jen päiväkahveille verkossa.  
Tawk-to-chat eli Lapin kir-
jastojen yhteinen chat-pal-
velu on ollut käytössä verk-
kokirjastossa. 
Lasten ja nuorten kirjasto-
työn työryhmä aloittanut lu-
kudiplomin suunnittelun. 
 Otettu käyttöön hankinta-
portaali, joka kilpailuttaa jo-
kaisen yksittäisen hankin-
nan kahden palveluntarjo-
ajan välillä. 
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Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 170 200 179 939,06 -9 739  105,7 

Toimintamenot -342 192 -363 093,39 20 901  106,1 

Toimintakate -171 992 -183 154,33 11 162  106,5 

Poistot  -1 977,91 1 978   

Vyörytyserämenot  -49 475,84 49 476   

Kate yhteensä -171 992 -234 608,08 62 616  136,4 

 
 
 

8.1.7.8 Nuorisotoimi 1.1.-31.7.; Nuorisopalvelut 1.8.-31.12. 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Nuorisotoimen tehtävänä on tuottaa laadukkaita nuorisopalveluita paikkakuntalaisille 
lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille sekä kehittää toimintaa aktiivisesti. Nuorisotoimen 
kohderyhmää ovat nuorisolain mukaan kaikki alle 29-vuotiaat kuntalaiset. 
 
Tehtävänämme on kohderyhmän yhteisöllisyyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kasvun ja kehityksen tukeminen eri elä-
mäntilanteissa. Hyödynsimme toiminnassamme ennalta ehkäisevää työotetta sekä var-
haista, avointa ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin paikallisesti 
mutta myös valtakunnallisesti. 
 
Erityisnuorisotyötä toteutti etsivä nuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on tukea nuoria elä-
män nivelvaiheissa kuten opinnoissa, työllistymisessä ja arjen hallinnassa sekä toimia 
perusnuorisotyön tukena. Etsivällä nuorisotyöllä oli vuonna 2021 yhteensä 31 nuorta 
asiakkaana. Määrä on ollut alati kasvava, joten etsivälle nuorisotyölle on edelleen selkeä 
tarve. Kunnassa toimii myös aktiivinen nuorisovaltuusto, joka on paikallisten nuorten 
oma vaikuttamiselin. 

 
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 ehkäisemiksi. Tarjoamme avoimia sekä 
ohjattuja vapaa-ajan toimintoja kuten erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kerhoja, leirejä 
ja tapahtumia ympäri vuoden sekä tarjoamme tilat yhdessä olemiseen. 

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Tehtäväalueen painopisteenä oli kehittää uusia työmuotoja ja seurata niiden vaikutta-
vuutta. Uutena työmuotona käynnistimme koulunuorisotyön Aluehallintoviraston myöntä-
män hankkeen avustuksella yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Hankkeessa työskente-
lee 60% työntekijä, joka on päivittäin läsnä 5-9 –luokkalaisten nuorten arjessa yhtenäis-
koululla. Toisena uutena työmuotona hyödynsimme Walkers-toimintaa liikkuvan nuoriso-
työn käynnistämisessä. Wauto-autossa oli toimintajakson aikana 452 kohtaamista ja 
kiersimmekin Wautolla kaiken kaikkiaan yhdeksässä eri sivukylässä kirkonkylän lisäksi.  
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Koronasta huolimatta nuorisotoimen vuosittainen normaali toiminta pyöri hyvin. Avoimia 
nuorisotila-iltoja vietettiin vuoden aikana 141 kertaa ja keskimääräinen kävijämäärä oli 
noin 23-24 nuorta/tila-ilta. Nuorisotila Tippalan kävijöitä oli vuoden aikana yhteensä 
3333 kävijäkertaa mikä on merkittävästi enemmän kuin vuonna 2020 jolloin määrä oli 
2602 kävijäkertaa. Vuonna 2020 hankkeen avulla käynnistetty digitaalisen nuorisotyön 
kehittäminen on myös kantanut hedelmää ja vuoden 2021 aikana nuorisotila Tippalan 
tietokoneilla (5 kpl) oli vuoden aikana yhteensä 750 varattua vuoroa (1,5h/vuoro). Digi-
taalisen nuorisotyön toteuttamisella tavoitamme nuoria niin paikallisesti kuin myös valta-
kunnallisesti välimatkoista riippumatta. 
 
Turvapäivä-tapahtuma palkittiin vuoden parhaana liikenneturvallisuutta edistävänä ta-
pahtumana. 

 
Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

nuorten tyytyväisyys elämäänsä (55,30 % v. 
2021, 71,4% v. 2019) 
 
 
nuorten huolta herättävä toiminta (15,8 % v. 
2017) 
 
yksinäisyyttä kokevat koululaiset (27,1% 
v.2021, 23,70% v. 2017) 
 
kunnassa toimii nuorisovaltuusto (100% v. 
2021)  

Nuorten tyytyväisyys elämäänsä (Indikaattori-
lukema kertoo 8-9 –luokkalaisten tulokset) las-
kenut merkittävästi. 
 
Ei uudempaa tietoa saatavilla. 
 
Yksinäisyyttä kokevat koululaiset (Indikaattori-
lukema kertoo vain 8-9 –luokkalaisten tulokset) 
lisääntynyt hieman. Vrt. perusopetus 
 
Kunnassa toimii nuorisovaltuusto (100 %, 
2021). 

 

Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Liikkuvan ja jalkautu-
van nuorisotyön käyt-
töönotto uusina työ-
menetelminä 

Walkers-toiminnan 
avulla nuorisotyön 
tarjoaminen sivuky-
liin. Jalkautuvan 
nuorisotyön toteutta-
minen säännöllisenä 
osana arkea. 

Toteutuneiden si-
vukylävierailuiden 
ja jalkautumisten 
määrä. 
Kohdattujen nuor-
ten määrä näissä 
toiminnoissa. 

Tavoite toteutunut suunni-
tellusti. Wauto jakso oli 
erittäin onnistunut, kohtaa-
misten lukumäärä 452 
(kouluilla 205, avoimissa 
illoissa 114, torstaitoreilla 
38). Wauto liikkui 4krt/vk 9 
sivukylän alueella sekä 
kirkonkylällä.  

Koulunuorisotyön 
käynnistäminen. 
 

Yhteistyö perusope-
tuksen ja toisen as-
teen oppilaitosten 
kanssa. 

Saatu hankerahoi-
tus. 
Kyselyistä saatu 
palaute. 

Hankerahoitus saatu ja 
toiminta käynnistetty suun-
nitellusti. Välikysely toteu-
tettu syksyllä 2021 henki-
lökunnalle ja oppilaille. 
Molempien kyselyiden tu-
lokset olivat positiiviset ja 
tarve on selkeä. 

Turvallisuus- ja liiken-
nekasvatuksen juur-
ruttaminen osaksi 
nuorten arkea 

Turvallisuuspäivän 
toteutus sidosryh-
mien kanssa. 
  

Nuorten huolta he-
rättävän toiminnan 
vähentyminen (in-
dikaattori) 

Turvallisuuspäivä toteu-
tettu yhteistyössä kunnan 
toimijoiden ja kolmannen 
sektorin kanssa.  
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Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 38 100 76 406,47 -38 306  200,5 

Toimintamenot -151 052 -187 946,23 36 894  124,4 

Toimintakate -112 952 -111 539,76 -1 412  98,7 

Vyörytyserämenot  -16 749,41 16 749   

Kate yhteensä -112 952 -128 289,17 15 337  113,6 

 
 
 

8.1.7.9 Liikuntatoimi 1.1.-31.7.; Liikuntapalvelut 1.8.-31.12. 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuudesta harrastaa liikuntaa 
hyvinvointia ja terveyttä edistävällä tavalla. Tehtäväalueesta vastaa liikuntasihteeri. Vas-
taamme liikuntapalveluiden tuottamisesta sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoimin-
nan tukemisesta. Liikunta-avustuksia jaettiin viidelle yhdistykselle. Lisäksi liikuntapaikko-
jen kunnossapito ja kehittäminen sekä latu- ja moottorikelkkareiteistä huolehtiminen oli-
vat tehtäviämme organisaatiouudistukseen eli heinäkuun loppuun asti. Liikuntasihteeri 
osallistuu edelleen liikuntapaikkarakentamisen hankesuunnitelmien suunnitteluun. 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tavoitteenamme oli tukea onnellisia sekä liikkuvia kuntalaisia. Tyytyväiset asiakkaat 
sekä vieraat olivat myös meille tärkeitä. Mahdollistimme riittävät liikunta- ja ulkoilupaikat 
kuntalaisillemme sekä vierailijoillemme. 10 nousua tunturien valloitushaaste aktivoi laa-
jasti sekä kuntalaisia että matkailijoita. Pidimme huolen, että täydennämme tasokkailla 
palveluillamme yhdistysten toimintaa.  
 
Osallistuimme muiden kunnan yksiköiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa ta-
pahtumien järjestämiseen ja hanketyöhön. Välinehankinnoissa liikuntahallille ja kuntosa-
lille kuultiin käyttäjiä sekä sähköpostein että avoimella nettikyselyllä.  

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Seurattiin rahoitus- ja hanketilannetta ja huomioitiin nopeasti esiin tulevat muutokset. 
Hankkeita haettiin lähivirkistysalueelle urheilukentän metsikköön, ulkotrampoliinille ja ul-
kokuntosalilaitteille sekä sirkuksen esiintyvien ryhmään. Liikuntapaikoissa haasteita ai-
heuttaa moottorikelkkareittien heikko kunto, liikuntapaikkojen hoitoon tarkoitetun kalus-
ton huoltotilan puute sekä urheilukentän huono kunto. 1.8.2021 organisaatiouudistuk-
sessa liikuntapaikat ja reitistöt siirtyivät Elinvoimalautakunnan alaisuuteen omaksi tehtä-
vätasoksi. 
 
Tartuntatautitilanne on näyttäytynyt liikuntatoimessa ryhmien ja tapahtumien perumisena 
ja kokoontumisrajoituksina sekä liikuntapaikkojen käytön rajoittamisena. Suurimpana 
haasteena rajoitusten poissa ollessa olivat ikäihmisten aktivointi takaisin liikunnan pariin. 
Rajoitukset ovat vaikuttaneet valtaosan väestöä liikuntatottumuksiin niin, että liikunnan 
polarisaatio on kasvanut. Liikkumattomien määrä on kasvanut ja vastaavasti liikunnalli-
sesti aktiiviset liikkuvat enemmän. 
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Palvelulupauksen vaikuttavuuden arviointi 

Mittarit Toteuma  

kunnan liikunnan edistämisen toimet (49 pis-
tettä, 2018, TEA-viisari, tulokset parillisina vuo-
sina) 
 
kuntalaisten liikunta-aktiivisuus (Nuorten lii-
kunta-aktiivisuus 21,4 %, 2019)  

 
55 (2020) 
 
 
18,8 (2021) 

 
Arvio kunnan strategiaa tukevista toiminnallisista tavoitteista 

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Reittien opastami-
sen ja palveluiden 
parantaminen 

Onnellisia Luon-
nossa- hanke 

Onnellisia Luon-
nossa- hankkeen 
suunniteltujen toi-
menpiteiden to-
teutuminen 

Projektityöntekijöiden rekrytointi 
onnistui hyvin. Oloksen alueen 
maisemakota ja puuvarasto ra-
kennettu. Opastemerkit asennet-
tiin ja uusi kesäreitti Oloksen hui-
pulle valmistui. Ulkoilureittisuunni-
telma Olokselle valmistui. 

Lähivirkistysalue-
hanke asumispal-
veluyksikön ja yh-
tenäiskoulun väliin 

Suunnittelu ja to-
teutus tehdään 
yhdessä teknisen 
toimen kanssa 
käyttäjiä kuunnel-
len.  

Toteutunut hanke 
vuoden 2021 ai-
kana 

Hanke lähes valmis. Hanketta hi-
dastutti urakoitsijan konerikko ja 
viranhaltijan sairastuminen. Muu-
toshakemus valmistumiseen 
myönnetty 16.9.2022 asti. 

Monipuolisten lii-
kuntaryhmien, ta-
pahtumien – ja pal-
veluiden järjestä-
minen vuoden ai-
kana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varhaiskasvatuk-
sen liikuntahanke 
 

Osallistujamäärä 
 
 
 
Ryhmien ja ta-
pahtumien luku-
määrä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varhaiskasvatuk-
sen liikuntahank-
keen 2. hanke-
kauden suunnitel-
man toteutuminen 

Sirkuksessa 8 ryhmää, 5 ohjaa-
jaa;126 harrasta-jaa. Kokoontu-
miskertoja 21-24/ryhmä. 2058 
käyntikertaa. 
Muita ryhmiä: liikuntaryhmiä 6 kpl 
(voimaa vanhuuteen –jumppa, 
parkkikoulu, kuntopotku-nyrkkeily, 
aloitteleva liikkuja, tasapaino, po-
rukkalenkki). 38 harrastajaa, 199 
käyntikertaa 
Kurssimuotoisia liikuntaryhmiä 7 
kpl: 4 kuntosaliryhmää, ilma-voltti-
vuoro, tennisx2.  145 käyntikertaa 
Liikuntatapahtumia, -koulutuksia 
6 kpl (laskiaistapahtuma yhteistyö 
srk ja varhaiskasv, sirkusohjaaja-
koulutusx3, lähivirkistysaluetal-
koot x2, Suomi Mies Seikkailee, 
suunnistus tutuksi). Lisäksi oma-
toimirastit 6 rataa ja 10 nousua –
tunturihaaste. 
Varhaiskasvatuksen liikuntahank-
keen tavoitteet ovat toteutuneet 
suunnitellusti lukuunottamatta ra-
joituksen vuoksi peruuntunutta 
isänpäivätapahtumaa. 
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Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 18 150 17 337,13 813  95,5 

Toimintamenot -105 178 -90 146,92 -15 031  85,7 

Toimintakate -87 028 -72 809,79 -14 218  83,7 

Vyörytyserämenot  -2 613 2 613   

Kate yhteensä -87 028 -75 422,79 -11 605  86,7 

 
 

 

8.1.8 Tekninen lautakunta 1.1.-31.7. 
 

8.1.8.1 Teknisen toimen hallinto 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Teknisen hallinnon tavoitteena on teknisen osaston palvelujen ylläpitäminen ja kehittä-

minen tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Tuemme hallintokunnan palvelutuotan-

toa. Hallinnon palveluihin kuuluvat yleinen hallintokunnan palveluiden kehittäminen, 

suunnittelu ja seuranta, toiminnan koordinointi sekä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö.  

Tulosalueeseen kuuluvat tekniseen osastoon liittyvät hallintopalvelut sekä teknisen lau-

takunnan kokoustoiminta. Ympäristönsuojelun palvelun tehostamista yhteistyöllä Sodan-

kylän kanssa jatketaan.  

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Teknisen hallinnon toimi tukee tehokkaasti sekä oikea aikaisesti muita tehtäväalu-
eita. Pyrimme edistämään muoniolaisten onnellista arkea muun muassa asuntorakenta-
misen suunnittelulla. Vahvistamme elinvoimaa suunnittelemalla yhdessä, miten varmis-
tamme kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen muoniolaisten arjessa.  
 

Seuraamme toimintalupauksen vaikuttavuutta mm. seuraavilla mittareilla 
 

Taajama-aste  2019 2020 

% 51,4 51,7 

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  

 
Muonion kunta antoi lausunnon ehdotuksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
(KRL), jonka on tarkoitus korvata nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausunnon pe-
rusteella lakiluonnosta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ei tule viedä eteenpäin ny-
kymuodossaan eikä tarvittavien muutosten tekeminen ja niiden vaikutusten arvioiminen 
näyttäisi olevan mahdollista kaavaillussa aikataulussa. Maankäyttö- ja rakennuslain uu-
distus voisi tämänhetkisen arvion mukaan tulla voimaan vuonna 2024. 
 
Organisaatiouudistus 1.8.2021 alkaen muutti entiset teknisen lautakunnan ja elinkeino-
lautakunnan elinvoimalautakunnaksi. Samalla rakennusvalvonta eriytettiin omaksi tehtä-
väalueeksi rakennusvalvontapalvelut. 
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Rakennuslupien käsittely 10 
vko kuluessa   
  

Neuvonnan lisääminen, 
kotisivujen päivittämi-
nen 

 Käsittelyaika alle 
10 viikkoa 

Tarkka käsittelyaika ei ole ohjel-
masta saatavilla. Pääsääntöisesti 
10 viikon käsittelyaikaan on arvion 
mukaan päästy. Hitaasti täyden-
netyt hakemukset viivyttävät edel-
leen keskimääräistä käsittelyai-
kaa. 

RAHU-rekisterin täsmäytys Kunnan, verottajan ja 
VTJ:n eroavaisuuksien 
selvittely ja korjaus 

Vähintään 100 
kiinteistön RAHU-
tieto korjattu 

Ei ole. 

 
 

8.1.8.2 Alueiden käyttö 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Alueiden käytön tehtäväalueella tuotettujen palveluiden tarkoituksena on edistää ja yllä-
pitää kaavateiden kunnossapitoa, hoitaa maa-, metsä- ja puistoalueita sekä jakaa yksi-
tyistie avustuksia. Kehitämme toimintojamme sekä työtämme yhteistyössä kunnan eri 
toimialojen sekä kunnan muiden toimijoiden kesken 

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Alueiden käyttö tähtää vetovoimaisen sekä elinvoimaisen ympäristön kehittämiseen, 
joka ruokkii myös hyvinvointia. Toiminoilla ylläpidämme ja lisäämme ympäristön viihty-
vyyttä, parannamme sen esteettömyyttä sekä turvallisuutta.  

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
 

Investoinnit puistoihin ja yleisiin alueisiin 2019 2020 

€/as 16,9 27,43 

Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet      

menehtyneet/1000 km 0,9 0 

 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Kunnan kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 3 –vuotisten urakoiden 1 
vuosi. Painotettiin sopimusten seurantaa. 
 
Organisaatiouudistuksen myötä kiinteistöt ja kaavatiet yhdistettiin, ja niistä tuli kiinteistö- 
ja tiepalvelut. Alueiden käyttö sitovana tehtävätasona lakkautui 31.7. ja sisältyy uudessa 
organisaatiossa kiinteistö- ja tiepalveluiden tehtäväalueelle. 
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Katuverkoston kunnon yllä-
pito/parantaminen   
  

Varataan riittävä investointi-
määräraha.  
  

Peruskorjataan vä-
hintään 1 km/a sora-
pintaisia katuja.  
  

Peruskorjattu noin 3 km 

Liikennemerkkien uusiminen 
uuden lain mukaisiksi  

Kartoitetaan liikennemerk-
kien määrä ja varataan riit-
tävä määräraha.  

Onko vanhat liiken-
nemerkit vaihdettu 
uusiin?  

Vaihdettu noin 40 % 

Turvallisuuden parantaminen 
koulukeskuksen koh-
dalla Puthaanrannantiellä  

Nopeustaulujen asentami-
nen ja hidasteiden rakenta-
minen.   

yli 5 km/h ylinopeuk-
sien määrä vähenee 
70 %.  

Nopeusnäyttötauluja asen-
nettu kaksi kappaletta. Yli-
nopeuksien määrän vähe-
neminen saadaan myö-
hemmin, kun historiatietoa 
kertyy enemmän.  

 

8.1.8.3 Ruokapalvelut 1.1.-31.7.; Ravitsemus- ja siisteyspalvelut 1.8.-31.12. 
 
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  

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Muonion 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. Lisäämme kestävästi kasvisten käyttöä, ja minimoimme ruokailun väliin jät-
tävät asiakkaat.  

  
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta mm. seuraavilla mittareilla 

Kouluruoan väliin jättävät oppilaat  2017 2021 

% 26,8 37,5 

kasvikset lasten ruokavaliossa      

% 82,4   
 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
  

1.8.2021 organisaatiouudistuksessa siisteyspalvelut siirtyivät kiinteistöhoidon tehtävä-
alueelta ravitsemus- ja siisteyspalveluiden tehtäväalueelle. Siisteyspalvelut kohdistetaan 
sisäisellä laskutuksella tehtyjen työtuntien suhteessa kiinteistöille. Siisteyspalveluissa on 
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seitsemän siistijää ja kaksi yhdistelmätyöntekijää (ravitsemus- ja siisteyspalvelut). Siis-
teyspalvelut siivoavat kaikki kunnan kiinteistöt.  
Kunnassa avattiin syyskuussa uusi ikäihmisten palveluasumisyksikkö Metsäniitty, johon 
kunnan ravitsemus- ja siisteyspalvelut toimittavat ateria- ja siivouspalvelut. Henkilöstön 
poissaolot ja sijaisten saatavuus aiheuttivat haasteita. 
 
Koronatilanteen jatkuminen haastoi henkilöstöä mm. tehostetun siivouksen ja väliaikais-
ten ruuanjakelupaikkojen järjestämisen osalta. 

  
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Kehitämme asiakas-
tyytyväisyyttä.   
  

Toiminnan jatkuva kehittämi-
nen benchmarking  tekniik-
kaa hyödyntäen ja kouluttau-
tumalla.  
  

tavoitellaan parempaa 
tasoa kuin 2018 toteute-
tussa kyselyssä (ka. 
X.X)  
  

Asiakastyytyväisyys 
kyselyssä kaikki osa-
alueet parani, paitsi 
kotiin toimitettu ateria 
laski vähän (nykyisin 
kylmätoimitus) 

Lähiruuan (Lappi) 
käyttäminen keski-
määrin 3 viikon välein.  
  

Alueen ihmisten kannusta-
minen laadukkaan lähiruuan 
tuottamiseen, riittävä määrä-
rahavaraus lähiruokaan.   

Lähiruokapäiviä vähin-
tään 15 päivää/vuosi.   

Lähiruokapäiviä toteu-
tettu 2021 15 päivää 

 

8.1.8.4 Kiinteistönhoito 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Kiinteistönhoidon tehtävänä on kaikkien kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteis-
töjen ylläpito, peruskorjaus sekä kunnan uusien tilojen rakentaminen.   

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Teemme kiinteistönhuoltoa vastuullisesti sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestävällä tavalla.  Ennakoimme ja etenemme suunnitelmallisesti vastuullisina kiinteis-
tönomistajina, huolehdimme asiakkaiden sekä kuntalaisten eri tarpeet.   
 

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
 

Sähkönkulutus palveluissa ja rakentamisessa  2018 2019 2020 

kWh/asukas 5654.63    6,094.91  

Kierrätysasemat       

/1000 asukasta   0,87 0,87 
 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 
 Sähköistä huoltokirjaa on otettu entistä enemmän käyttöön.  
 

Kiela rakennus oli huutokaupat.com –palvelussa myynnissä, mutta siitä ei saatu riittävän 
korkeaa tarjousta.  

 
 Kirkonkylällä ollut, käytöstä poistettu opettajien asuntola purettiin. 
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Organisaatiouudistuksen myötä 1.8.2021 kiinteistöt ja kaavatiet yhdistettiin, ja niistä tuli 
kiinteistö- ja tiepalvelut. 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Lisäämme kierrätystä 
Muonion kunnan koh-
teissa.  
  

Käydään keskustelua alueen 
jätehuoltotoimijoiden kanssa 
keräysmahdollisuuksista. Va-
rataan määrärahaa eri jakei-
den keräystä varten.   

Onko suurimmilla kiin-
teistöillä järjestetty eri 
jakeiden keräys 
(pahvi, bio, muovi, pa-
peri, lasi, ongelmajäte).  

Pahvi-, paperi- ja bio-
jätteen keräys on jär-
jestetty. 

Huolehdimme rakennus-
ten kunnossapidosta vas-
tuullisesti toimitilaohjel-
man mukaisesti.   

Laaditaan sähköiseen huol-
tokirjaan kiinteistökohtaiset 
huoltotoimenpiteet. Tehdään 
huoltokirjan mukaiset toimen-
piteet.  

Onko kiinteistökohtaiset 
huoltotoimenpiteet suo-
ritettu  

Suurimmilla kiinteis-
töillä on sähköinen 
huoltokirja ja huoltotoi-
menpiteet on suoritettu 
huolto-ohjelman mu-
kaisesti.  

 
 
8.1.9 Elinvoimalautakunta 1.8.-31.12. 
 

8.1.9.1 Hallinto- ja tukipalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Teknisen hallinnon tavoitteena on teknisen osaston palvelujen ylläpitäminen ja kehittä-
minen tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Tuemme hallintokunnan palvelutuotan-
toa. Hallinnon palveluihin kuuluvat yleinen hallintokunnan palveluiden kehittäminen, 
suunnittelu ja seuranta, toiminnan koordinointi sekä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö.  
Tulosalueeseen kuuluvat tekniseen osastoon liittyvät hallintopalvelut sekä teknisen lau-
takunnan kokoustoiminta. Ympäristönsuojelun palvelun tehostamista yhteistyöllä Sodan-
kylän kanssa jatketaan.  

 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Teknisen hallinnon toimi tukee tehokkaasti sekä oikea aikaisesti muita tehtäväalu-
eita. Pyrimme edistämään muoniolaisten onnellista arkea muun muassa asuntorakenta-
misen suunnittelulla. Vahvistamme elinvoimaa suunnittelemalla yhdessä, miten varmis-
tamme kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen muoniolaisten arjessa.  
 

Seuraamme toimintalupauksen vaikuttavuutta mm. seuraavilla mittareilla 
 

Taajama-aste  2019 2020 

% 51,4 51,7 

  
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  

 
Muonion kunta antoi lausunnon ehdotuksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
(KRL), jonka on tarkoitus korvata nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausunnon pe-
rusteella lakiluonnosta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ei tule viedä eteenpäin ny-
kymuodossaan eikä tarvittavien muutosten tekeminen ja niiden vaikutusten arvioiminen 
näyttäisi olevan mahdollista kaavaillussa aikataulussa. Maankäyttö- ja rakennuslain uu-
distus voisi tämänhetkisen arvion mukaan tulla voimaan vuonna 2024. 
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Organisaatiouudistus 1.8.2021 alkaen yhdisti entiset teknisen lautakunnan ja elinkeino-
lautakunnan elinvoimalautakunnaksi. Samalla aiemmin hallinnon tehtäväalueella ollut 
rakennusvalvonta eriytettiin omaksi tehtäväalueeksi rakennusvalvontapalvelut. 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

RAHU-rekisterin täs-
mäytys.   

Kunnan, verottajan a VTJ:n eroa-
vaisuuksien selvittely ja korjaus.  

Vähintään 100 kiinteis-
tön RAHU-tieto korjattu.  

Ei ole 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 12 100 14 223,98 -2 124  117,6 

Toimintamenot -213 108 -185 581,46 -27 527  87,1 

Toimintakate -201 008 -171 357,48 -29 651  85,2 

Poistot  -2 731,59 2 732   

Vyörytyserämenot  -21 388,00 21 388   

Kate yhteensä -201 008 -195 477,07 -5 531  97,2 

 

8.1.9.2 Rakennusvalvontapalvelut 
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. 

 

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus vuoden 2022 aikana. Rakennusvalvonta-
palvelut muodostivat 1.8.2021 alkaen oman palvelualueensa. 
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Rakennuslupien käsit-
tely 10 vko kuluessa.  

Neuvonnan lisääminen, 
kotisivujen päivittäminen,  

Käsittelyaika alle 
10 viikkoa   

Tarkka käsittelyaika ei ole ohjel-
masta saatavilla. Pääsääntöisesti 
10 viikon käsittelyaikaan on arvion 
mukaanpäästy. Hitaasti täydenne-
tyt hakemukset viivyttävät edel-
leen keskimääräistä käsittelyai-
kaa. 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 50 110 67 067,85 -16 958  133,8 

Toimintamenot -100 978 -100 763,82 -214  99,8 

Toimintakate -50 868 -33 695,97 -17 172  66,2 

 

 

8.1.9.3 Ruokapalvelut 1.1.-31.7.; Ravitsemus- ja siisteyspalvelut 1.8.-31.12. 
 
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  

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Muonion 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. Lisäämme kestävästi kasvisten käyttöä, ja minimoimme ruokailun väliin jät-
tävät asiakkaat.  

  
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta mm. seuraavilla mittareilla 

Kouluruoan väliin jättävät oppilaat  2017 2021 

% 26,8 37,5 

kasvikset lasten ruokavaliossa      

% 82,4   
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Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
  

1.8.2021 organisaatiouudistuksessa siisteyspalvelut siirtyivät kiinteistöhoidon tehtävä-
alueelta ravitsemus- ja siisteyspalveluiden tehtäväalueelle. Siisteyspalvelut kohdistetaan 
sisäisellä laskutuksella tehtyjen työtuntien suhteessa kiinteistöille. Siisteyspalveluissa on 
seitsemän siistijää ja kaksi yhdistelmätyöntekijää (ravitsemus- ja siisteyspalvelut). Siis-
teyspalvelut siivoavat kaikki kunnan kiinteistöt.  
Kunnassa avattiin syyskuussa uusi ikäihmisten palveluasumisyksikkö Metsäniitty, johon 
kunnan ravitsemus- ja siisteyspalvelut toimittavat ateria- ja siivouspalvelut. Henkilöstön 
poissaolot ja sijaisten saatavuus aiheuttivat haasteita. 
 
Koronatilanteen jatkuminen haastoi henkilöstöä mm. tehostetun siivouksen ja väliaikais-
ten ruuanjakelupaikkojen järjestämisen osalta. 

  
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Kehitämme asiakas-
tyytyväisyyttä.   
  

Toiminnan jatkuva kehittämi-
nen benchmarking  tekniik-
kaa hyödyntäen ja kouluttau-
tumalla.  
  

tavoitellaan parempaa 
tasoa kuin 2018 toteute-
tussa kyselyssä (ka. 
X.X)  
  

Asiakastyytyväisyys 
kyselyssä kaikki osa-
alueet parani, paitsi 
kotiin toimitettu ateria 
laski vähän (nykyisin 
kylmätoimitus) 

Lähiruuan (Lappi) 
käyttäminen keski-
määrin 3 viikon välein.  
  

Alueen ihmisten kannusta-
minen laadukkaan lähiruuan 
tuottamiseen, riittävä määrä-
rahavaraus lähiruokaan.   

Lähiruokapäiviä vähin-
tään 15 päivää/vuosi.   

Lähiruokapäiviä toteu-
tettu 2021 15 päivää 

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 981 300 1 050 264,83 -68 965  107,0 

Toimintamenot -996 248 -978 314,06 -17 934  98,2 

Toimintakate -14 948 71 950,77 -86 899  -481,3 

Poistot  -67 663,25 67 663   

Vyörytyserämenot  -28 356,00 28 356   

Kate yhteensä -14 948 -24 068,48 9 120  161,0 

 

 

 

8.1.9.4 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.  
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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 

Sähkönkulutus palveluissa ja rakentamisessa  2018 2019 2020 

kWh/asukas 5654.63    6,094.91  

Kierrätysasemat       

/1000 asukasta   0,87 0,87 
 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet  
 

Sähköistä huoltokirjaa on otettu entistä enemmän käyttöön.  
 
 Palvelukeskus Marjapaikan keittiön saneerauksen suunnittelu aloitettiin. 
 
 Uusi palveluasumisyksikkö Metsäniitty valmistui. 
 

Organisaatiouudistuksen myötä kiinteistöt ja kaavatiet yhdistettiin, ja niistä tuli kiinteistö- 
ja tiepalvelut. 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Lisäämme kierrätystä Muo-
nion kunnan kohteissa.  
  

Käydään keskustelua alu-
een jätehuoltotoimijoiden 
kanssa keräysmahdolli-
suuksista. Varataan mää-
rärahaa eri jakeiden ke-
räystä varten.    

Onko suurimmilla kiin-
teistöillä järjestetty eri 
jakeiden keräys 
(pahvi, bio, muovi, pa-
peri, lasi, ongelma-
jäte).   

Pahvi-, paperi- ja biojät-
teen keräys on järjes-
tetty. 

Huolehdimme rakennusten 
kunnossapidosta vastuulli-
sesti toimitilaohjelman mu-
kaisesti.   

Laaditaan sähköiseen 
huoltokirjaan kiinteistö-
kohtaiset huoltotoimenpi-
teet. Tehdään huoltokirjan 
mukaiset toimenpiteet.  

Onko kiinteistökohtai-
set huoltotoimenpi-
teet suoritettu  

Suurimmilla kiinteistöillä 
on sähköinen huoltokirja 
ja huoltotoimenpiteet on 
suoritettu huolto-ohjel-
man mukaisesti.  

 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 963 911 1 061 584,83 -97 674  110,1 

Toimintamenot -2  015 562 -2 049 453,36 33 891 30 000 101,7 

Toimintakate -1 051 651 -987 868,53 -63 782 30 000 93,9 

Poistot  -495 580,70 495 581   

Vyörytyserätulot  1 075 980,12 -1 075 980   

Vyörytyserämenot  -59 402,00 59 402   

Kate yhteensä -1 051 651 -466 871,11 -584 780 30 000 44,4 
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8.1.9.5 Liikuntapaikat ja reitistöt 
 

Tehtävän kuvaus 
 

Liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen sekä latu- ja moottorikelkkareiteistä huo-
lehtiminen. 
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Mahdollistamme riittävät liikunta- ja ulkoilupaikat kuntalaisillemme sekä vierailijoillemme. 
  
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 

 
Liikuntapaikat ja reitistöt siirtyivät sivistystoimesta liikuntapalveluiden tehtäväalueelta 
elinvoimapalveluiden alle omaksi sitovaksi tasoksi 1.8.2021 alkaen, jolloin vesihuollon 
projektityöntekijä alkoi hoitamaan reittivastaavan tehtäviä 40 % työpanoksella. Muutok-
sen yhteydessä myös reittityöntekijä siirtyi liikuntapalveluista elinvoimapalveluihin. 
 
Hankkeita haettiin ulkotrampoliinille ja ulkokuntosalilaitteille. Liikuntapaikoissa haasteita 
aiheuttaa moottorikelkkareittien heikko kunto, liikuntapaikkojen hoitoon tarkoitetun kalus-
ton huoltotilan puute sekä urheilukentän huono kunto. 
 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  

Talousarviotavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma  

Reittien opastami-
sen ja palveluiden 
parantaminen 

Onnellisia Luonnossa- 
hanke 

Onnellisia Luonnossa- 
hankkeen suunniteltu-
jen toimenpiteiden to-
teutuminen 

Opastemerkit asennet-
tiin ja uusi kesäreitti 
Oloksen huipulle val-
mistui. Ulkoilureittisuun-
nitelma Olokselle val-
mistui. 

Lähivirkistysalue-
hanke asumispalve-
luyksikön ja yhte-
näiskoulun väliin 

Suunnittelu ja toteutus 
tehdään yhdessä tek-
nisen toimen kanssa 
käyttäjiä kuunnellen.  

Toteutunut hanke 
vuoden 2021 aikana 

Hanke lähes valmis. 
Muutoshakemus val-
mistumiseen myönnetty 
16.9.2022 asti. 

 
 
 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 3 630 2 485,09 1 145  68,5 

Toimintamenot -174 933 -160 320 46 -14 613  91,6 

Toimintakate -171 303 -157 835,37 -13 468  92,1 

Poistot  -49 200,34 49 200   

Vyörytyserämenot  -4 647,00 4 647   

Kate yhteensä -171 303 -211 682,71 40 380  123,6 
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8.1.9.6 Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Elinkeinotoimen tehtävänä on tuottaa kunnan alueen yritysneuvontapalvelut; liiketoimin-
tasuunnitelma- ja sijoittumisneuvonta, rahoitustukien hakemisen neuvonta, yrityksen pe-
rustamisprosessin tukeminen sekä yritysvalmennuksen järjestäminen yhteistyössä alu-
een muiden toimijoiden kanssa. Edistämme kunnan ja seutukunnan yrittäjyyttä ja elin-
voimaisuutta tukemalla yritysten ja yhteisöjen kehittämis- ja investointihankesuunnitte-
lua. Laadimme aloitteita, lausuntoja ja selvityksiä alueelliseen yritystoimintaan, alueiden 
käytön suunnitteluun sekä kylien elinvoimaisuuteen liittyen.  
  
Vastaamme elinkeino- ja matkailuohjelmien toteuttamiseen liittyvien kehittämishankkei-
den koordinoinnista sekä toteutamme omia ja seutukunnan yhteisiä kehittämishank-
keita. Järjestämme kunnan matkailuneuvontaa, toteutamme matkailun edistämiseen liit-
tyviä toimenpiteitä ja yhteistyöhankkeita sekä osallistumme kunnan imagoa ja vetovoi-
maa edistäviin tilaisuuksiin, foorumeihin ja verkostoihin. Elinkeinotoimi koordinoi ja ra-
hoittaa kylien välistä yleistä asiointipalvelua.   

 
Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Elinkeinotoimintamme ydin on edistää yrittäjyyttä sekä toteuttaa toimintaympäristöä  
parantavia ja ihmisten viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä kunnan omin toimin ja yhteis-
työssä yritysten ja järjestöjen kanssa. Olemme mukana järjestämässä alueen vetovoi-
maisuutta ja elinkeinoja vahvistavia tapahtumia. Vahvistamme Muonion elinvoimaa ja 
luomme elinkeinoelämälle mahdollisuuksia, jotta se tuottaisi ympärivuotisesti elinvoimaa 
ja hyödyntäisi kansainvälisten markkinoiden tarjoaman potentiaalin. Kehitämme saavu-
tettavuuttamme ja löydettävyyttämme. Suunnittelemme yhdessä, miten varmistamme 
kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen muoniolaisessa elinkeinoelämässä.   
  
Edistämme yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, uusyrittäjyyttä sekä matkailutoiminnan  
volyymien kasvua toiminta-alueella.  Tavoitteenamme on toteuttaa Lapin laadukkaimpia 
yrittäjäneuvontapalveluita osana Seudullista Yrityspalveluverkostoa – sitoudumme kehit-
tämään näitä kestävästi. 

 
Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla 
 

− Työpaikat työvoimaa kohden (0,97, 2017) (0,99, 2019) 
− Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (176 1000e/hlö, 2019) (165 1000e/hlö, 2020) 
− Majoitusliikkeiden käyttöaste (57,5 %, 2020) (39,2%, 2021) 
− Yritysten konkurssit (0,37 %, 2019) (0%, 2020) 
− Yhteisövero-osuus (353,41 e/as, 2019) (459,08 e/as, 2020) 
− Työpaikkojen moninaisuus (55.52 indeksiarvo, 2017) (55.63 indeksiarvo, 2019) 
− Yrityskanta (115,83, yritykset/1000 asukasta, 2019) (124,4 yritykset/1000 asukasta, 

2020) 
− Uudet yritykset (8,67 yritykset/1000 asukasta, 2019) (10,45 yritykset/1000 asukasta, 

2020) 
− Väestönmuutos (0,40 %, 2019) (-0,50%, 2020) 

 
Iso toimintaympäristön muutos vuonna 2021 oli kunnan organisaatiouudistus, jonka 
myötä elinkeinotoimi ja tekninen toimi yhdistyivät elinvoimapalveluiden palvelualueeksi 
elokuusta alkaen ja samaan aikaan elinkeinolautakunnan olemassaolo lakkasi. Tilalle 
tuli uusi lautakunta, elinvoimalautakunta. Muutoksen myötä perustettiin uusi kehittämis-
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päällikön virka ja elinkeinoasiamiehen virkanimike muuttui luonnonvarapäälliköksi. Elin-
keinotoimen ja lomatoiminnan tehtäväalueet muuttuivat kuntakehittämisen ja markki-
noinnin tehtäväalueeksi, jonka keskeisinä tehtävinä on strategisten kärkihankkeiden 
edistäminen, yritysneuvontapalvelut, markkinointi- ja brändityö, joukkoliikenteen kehittä-
minen, kylien kehittäminen sekä hyvinvoinnin edistämisen toiminnalliset palvelut. Uudis-
tuksen myötä yleishallinnon tehtäväalueelta siirtyi siis markkinointi sekä hyvinvoinnin 
edistämisen toiminnalliset palvelut entisten elinkeinotoimen palveluiden lisäksi osaksi 
kuntakehittämisen ja markkinoinnin tehtäväaluetta henkilöstöineen (=hyvinvointikoordi-
naattori). Tämä aiheutti kesken talousarviovuoden tehtävien uudelleen järjestelyjä ja 
vastuualueiden jakoa henkilöstön kesken.  
 
Rahoitusinstrumentteja hyödynnettiin vuoden 2021 aikana monipuolisesti. Myönteinen 
rahoituspäätös saatiin seutukunnan yhteiselle ”Kestävän liikkumisen strategia” -hank-
keelle. Lisäksi rahoitushakemus jätettiin myös vesistön kunnostushankkeeseen ja asu-
misen pilotit –hankkeen suunnittelu käynnistettiin. Kuntakehittämisen ja markkinointipal-
veluiden henkilöstö oli mukana suunnittelemassa kolmea muiden palvelualueiden hank-
keita. 
 
Loppuvuoden 2021 koronaan liittyvät matkustusrajoitukset velvoittivat kuntaa järjestä-
mään koronaan sairastuneille matkailijoille karanteeni- ja eristysmajoituksia, joka osal-
taan lisäsi elinkeinotoimen ennakoimattomia tehtäviä talousarviovuoden aikana.  
 
Kuntastrategian päivitysprosessi käynnistettiin syksyllä 2021 aiemmin tehdyn kuntalais-
kyselyn tuloksia hyödyntäen. Kehittämispäällikkö vastuutettiin viemään kuntastrategia-
prosessia eteenpäin ja ottamaan siitä vetovastuu. 
 
Yritysneuvontapalveluita ja yritysten aktivointimallia toteutettiin ja suunniteltiin yhdessä 
Tunturi-Lapin SYP (seudulliset yrityspalvelut) –verkoston kanssa, jonka puheenjohtajana 
toimi Muonion kunnan kehittämispäällikkö. 
 
Markkinointipalveluiden osalta loppuvuoden aikana ylläpidettiin kunnan sosiaalisen me-
dian kanavia, käynnistettiin sosiaalisen median tiimin toiminta, toteutettiin matkailumark-
kinointia yhteistyössä Muonion Matkailu ry:n kanssa ja kuntamarkkinointia yhteistyössä 
House of Laplandin kanssa sekä omana ”Onnellinen Muonio” –kampanjasivuston kautta 
hyvällä menestyksellä. 
 
Hyvinvoinnin edistämisen toiminnallisissa palveluissa käynnistettiin koronapandemian 
aiheuttaman pitkän tauon jälkeen Toimintatuokiot 65+ vuotiaille kirkonkylällä, Kangosjär-
vellä ja Kerässiepissä. Kyläpirtin toiminnan ja tilan käytön koordinointia tehtiin hyvinvoin-
tikoordinaattorin ja kehittämispäällikön toimesta. Hyvinvointikertomuksen laatimisen 
suunnittelutyö käynnistettiin ja linkkihenkilö-toiminnan siirtoa työllisyyspalveluista hyvin-
vointikoordinaattorille valmisteltiin. 

 
Kunta-, elinkeino- ja matkailustrategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet toteuma 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Yritysneuvontapal-
veluiden kehittämi-
nen  

Nuorten kesätyöseteli-
kampanja ja – jalkautta-
minen 
 
Yritysten aktivointimallin 
laatiminen ja jalkauttami-
nen (tämä on yksi Mas-
terplanin toimenpiteistä), 

Kuinka moni nuori työllistyy yri-
tykseen tai työllistää itsensä 
yrittäjänä?  
 
Aktivointimalli tehty 
 
 
 
 

8/16 
 
 
 
luonnos tehty, jalkau-
tus 2022 
 
 
0 
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Yritysneuvonnan palvelu-
muotoilu (sis. Näistä vies-
timinen)  
 
Osallistuminen seutukun-
nan ja maakunnan yhtei-
siin yritysneuvontapalve-
luhankkeisiin: Pelkkänä 
Korvana 2, Yritykset ja 
idut 2, Lapin Yrittäjät 
omistajanvaihdos 
 

 
Omistajanvaihdokset 
 
Yritysten osallistumisaktiivi-
suus ja –tilaisuudet, kontaktoi-
tujen yritysten määrä 
 
Alueesta kiinnostuneet uudet 
yrittäjät (sijoittuminen)  
 
Yritysbarometrin tulos  
 
Yritysneuvonta-asiakkaiden 
määrä 
 
Yritysten hyödyntämien tukien 
ja rahoitusten määrä 

 
Tilaisuudet n. 15kpl 
 
 
0 
 
 
2022 
 
asiakkaiden määrä n. 
23 
  
Uusia n. 15, startit 5 
jatkoa 
 

Masterplan- suunni-
telman jalkauttami-
nen ja sovittujen toi-
menpiteiden eteen-
päin viemini-
nen vuosikellon mu-
kaisesti   

Puhtain ilma- hanke  
Nousevat alat  
Hankevalmistelut: luon-
nontuotealan verkosto, 
kestävän hyvinvointimat-
kailun kehittämishanke 
(eli puhdas ilma) 
 
Kielan yritysvetoisuuden 
edistäminen  
 
Aalto-keskushankkeen 
valmistelu yhdessä tekni-
sen toimen kanssa (luvi-
tus tekninen) 
 
Asumisen pilottien kartoi-
tus ja suunnittelu yhdessä 
teknisen toimen kanssa  

2 hankesuunnitelmaa valmiina 
rahoitushakuihin  
 
 
 
 
 
 
 
Kielan myynti-/vuokrauspro-
sessi on saatettu alkuun  
 
Aalto-keskushankkeen luvitus-
prosessi on käynnissä ja han-
kesuunnitelma valmis  

1   
 
 
 
 
 
 
 
 
tehty 
 
 
prosessi käynnissä, 
suunnitelma siirtyy 
 
 
valmistelussa  

Matkailualueorgani-
saation rakentami-
nen sekä kunnalle 
sovittujen matkai-
luohjelman toimen-
piteiden jalkauttami-
nen  

Turvallisuussuunnitelman 
laatiminen (riskiarvointi) 
 
Olemassa olevien tapah-
tumien tukeminen ja jär-
jestäminen matkailun ym-
pärivuotisuutta tukevaksi. 
 
 
 
 
Opastus ja kyläkuva  
Keskustan viihtyvyyden ja 
maisemoinnin suunnittelu 
yhdessä teknisen toimen 
kanssa.  
 

 
 
 
On laadittu tapahtumien vuosi-
kello ja saatu kasvatettua ta-
pahtumien kävijämääriä; kesä-
tapahtuman konseptointia on 
jatkettu (MSH).  
 
Keskustan viihtyvyys-, maise-
mointi- ja opastussuunnitelman 
työstäminen on aloitettu.  
 
 
Saavutettavuus: osallistu-
taan KeLiPa-hankkee-
seen, matkaketjut ovat kehitty-
neet.  

tehty 
 
 
tehty, ei tapahtumia 
 
 
 
 
 
 
 
siirtyy 
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Saavutettavuuden edistä-
minen ja edunvalvonta.  
 
 
Infra ja matkailu reittien 
kehittämistyöhön osallis-
tuminen osana reittityö-
ryhmää ja reittihankkeita 
 
Matkailumarkkinointitoi-
menpiteisiin osallistumi-
nen yhdessä Muonion 
Matkailu ry:n kanssa.  
 
Matkailun roolin vahvista-
minen osallistumalla mat-
kailun alueorganisaation 
luomiseen.  

 
Yksi uusi reittienkehittämis-
hanke on valmisteltu (melonta). 
 
 
 
On laadittu yhteensovi-
tettu matkailumarkkinoinnin 
vuosikello ja tehty yhdessä 
kolme-neljä isompaa markki-
nointitekoa sekä osallistuttu 
matkamessuille.  
 
Matkailun alueorganisaation 
malli on valmis.  

tehty 
 
 
tehty 
 
 
 
 
2 tehty. Matkamessut 
siirretty. 
 
 
 
malli ei vielä valmis 
 
 

“Osta onnellisten 
osake Muoniosta” - 
kampanjan jatkami-
nen sekä markki-
nointi  

Onnellisuuskampanjan 
jatkaminen ja jatkojalosta-
minen.  

Julkaistujen blogikirjoitusten 
määrä, sivujen kävijämäärän 
kehitys, uusien muuttajien 
määrä, yhteydenottojen määrä, 
kunnan facebook-sivujen seu-
raajamäärän kehitys, mediais-
kemien lukumäärä.  

1 blogi, 8 suoraa yh-
teydenottoa, muutto-
voittoa (1-99 hlöä 
luokassa) 

Kuntastrategian 
päivittäminen 

Kuntalaisfoorumit, kunta-
laiskysely, valmistelutyö-
pajat, mah- 
dollinen ostopalvelun 
hyödyntäminen 

Osallistujamäärät/tilaisuudet 
Kuntalaiskyselyn toteuttaminen, 
valmistelutyöpajojen toteuttami-
nen, mahdollinen ostopalvelu 
em. prosessin yhteydessä. 

Kuntalaiskysely ok, 
prosessi käynnistetty 

Kuntastrategiaa tu-
keva, vaikuttava, 
asukas- ja asiakas- 
lähtöinen persoo-
nallinen vies- 
tintä 

MobiiliApplikaation käyt-
töönotto, jalkauttaminen 
ja markkinointi, ml. kriisi-
viestintä 
 
Sosiaalisen median sisäl-
löntuottamiseen panosta-
minen 
painopisteillä kestävyys, 
onnellisuus ja harrastus-
mahdolli- 
suudet; persoonallinen, 
aito, ihmislähtöinen ja sa-
maistuttava ote viestin-
nässä, uusien 
kuvamateriaalien tilaami-
nen 
samoilla painopisteillä 
 
Uusien kuntalaisten ter-
vetuloa-paketti, vastasyn-
tyneiden 
kuntalaisten huomiointi 
osana viestintää 

MobiiliApplikaation käyttöön-
otto, jalkauttaminen ja markki-
nointi tehtynä tammi- maalis-
kuun 2021 aikana. 
 
Läpi vuoden tapahtuva toiminta 
ja some-sisällöt, nostot/lkm 
suhteessa uusien asukkaiden 
houkutteluun sekä 
kunnan työntekijöiden esittely. 
Toteutettu kuntalaisten osallis-
taminen/lkm. Hyödynnetyt os- 
topalvelut. Webropol- sovelluk-
sen jatkaminen, toteutettu säh-
köinen kuntaesite ja tonttikam-
panjan ylläpito. 
 
 
 
Uusien kuntalaisten tervetuloa- 
paketin toteuttaminen ja 
vastasyntyneiden muistaminen 
uusituilla ilmeillä. Toteutettu tut-
kimus muuttomotiiveista. 

Tehty 
 
 
 
 
 
Aloitettu/tehty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervetulopaketti 
tehty, vastasyntynei-
den paketti ei uusittu, 
tutkimus tehty 
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Sidosryhmien ja laajojen 
viestintäkanavien hyödyn-
täminen 
keskeisten kiinteistöjen 
sekä muoniolaisten liike-
toiminta- 
mallikonseptien markki-
noinnissa ja mahdolli-
sessa myynnissä 
 
Viestinnän vaikuttavuu-
den arvioinnin tehostami-
nen sekä sisällöntuotta-
misen vuosikello, ml. vuo-
sittainen mediaseuranta-
analyysi 

Markkinointi HOL (House of 
Lapland)- kautta, mahdollisten 
myyntiin tulevien kiinteistöjen 
näkyvä markkinointi. 
 
 
 
 
 
 
Tilataan vuosittainen media- 
seuranta-analyysi alkuvuodeksi 
2021, osallistava sisällöntuotta-
misen vuosikello loppuvuo-
desta 2021. 

 
Tehty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehty 

 
 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkeama % 

Toimintatulot 8 400 47 495,74 -39 096  565,4 

Toimintamenot -244 432 -231 854,83 -12 577  94,9 

Toimintakate -236 032 -184 359,09 -51 673  78,1 

Vyörytyserämenot  -19 827,00 19 827   

Kate yhteensä -236 032 -204 186,09 -31 846  86,5 

 

Vesihuoltolaitos 

 Esitetään kohdassa 11. Eriytetyt tilinpäätökset. 
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8.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 

Toimintatuottoja (ulkoiset + sisäiset) oli 4 470 180 euroa, ne toteutuivat 111,1 prosentti-
sesti talousarvioon verrattuna ja kasvoivat 18,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toi-
mintatuottoja kertyi 699 794 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.   Ulkoiset toiminta-
tuotot kasvoivat 6,8 % (226 727 €). Eniten kasvua oli ulkoisissa maksutuotoissa (172 
706 €). Uuden palveluasumisyksikön valmistuminen nosti ikäihmisten palveluiden mak-
sutuottoja. 
 
Käyttötalouden toimintakulut (ulkoiset + sisäiset) toteutuivat 98 prosenttisesti talousarvi-
oon verrattuna ja edelliseen vuoteen kasvua oli 6 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat 
1 284 618 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Valtuusto myönsi talousarviovuoden ai-
kana käyttötalouteen nettona 149 520 euroa lisämäärärahoja, josta 109 200 euroa sivis-
tystoimeen, 30 000 euroa elinvoimaan ja 10 320 euroa hyvinvointiin.   
  
Henkilöstömenot ylittyivät 2,2 prosenttia talousarvioon verrattuna (190 931 €).  Edelli-
seen vuoteen verrattuna henkilöstömenot kasvoivat 4,4 % (382 589 €).       
 
Palvelujen ostot toteutuivat 95,1 prosenttia (alitus 565 612 €) sekä 7 % suurempana 
kuin edellisenä vuonna. Palvelujen ostojen alitus johtui pääosin terveystoimen menojen 
alituksesta (422 095 euroa). Perusterveydenhoidon koronatukia saatiin noin 550 000 eu-
roa ja LSHP:n jäsenkuntalaskutuksen oikaisun (LSHP:n taseen ylijäämän palautus pe-
ruskunnille) Muonion osuus oli 310 000 euroa. Terveystoimi toteutui kokonaisuutena 
noin 47 500 euroa suurempana kuin edellisenä vuonna. 
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat toteutuivat 102,3 prosenttia (ylitys 33 321 €) sekä 
10 % suurempana kuin edellisenä vuonna. Avustukset toteutuivat 88,2 % ja lähes sa-
man suuruisena kuin edellisenä vuonna. Muut toimintakulut toteutuivat 91,9 prosentti-
sesti ja 7,7 prosenttia suurempana kuin edellisenä vuonna.  
 
Käyttötalouden sitovan tehtävätason ylityksiä oli 239 651 euroa. 
Ulkoiset toimintakulut kasvoivat 3,9 prosenttia (811 550 €) edellisestä vuodesta. 
 
Toimintakate toteutui 95,2 prosenttisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate kas-
voi 3,3 prosenttia ja oli 585 539 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. 
  
Kunnan verotulokertymä budjetoitiin talousarvion teon yhteydessä hyödyntäen kuntaliiton 
julkaisemaa verotuloennustekehikkoa ja edellisen vuoden (2020) tiedossa olevaa verotu-
lokertymää.  Talousarvioon verrattuna verotulot toteutuivat 105,6 %, 553 173 euroa enem-
män kuin arvio. Verotuloja kertyi 4,9 % (489 760 euroa) enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tuloveroa kertyi 102,9 % (216 401 €) enemmän kuin talousarviossa, mutta noin 200 000 
euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailtavuutta edelliseen vuoteen vaikeuttaa 
edellisen vuoden verotuloihin sisällytetyt valtion korona kompensaatiot. Yhteisöveroja tili-
tettiin 29,0 % (363 059 €) enemmän kuin talousarviossa ja 53 % (558 557 €) enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Vuodelle 2021 kuntien jako-osuus prosenttia korotettiin 10 pro-
senttiyksiköllä osana valtion korona kompensaatioita kunnille. 
Kiinteistöveroa kertyi 97,5 %, 26 287 € vähemmän kuin talousarviossa ja 14,5 % (129 925 
€) enemmän kuin edellisenä vuonna.  
Kiinteistöveron tuottoa nosti kiinteistöverouudistuksesta ja kiinteistöverotuksen uudesta 
tietojärjestelmästä johtuva tulojen maksatuksen siirtyminen vuodelta 2020 vuodelle 2021. 
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Valtionosuudet maksetaan ns. yhden putken valtionosuutena, johon kuuluvat peruspalve-
luiden valtionosuus (yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus, esi- ja 
perusopetuksen sekä kulttuuripalveluiden rahoitus) sekä verotuloihin perustuva tasaus. 
Erillisenä eränä samassa yhteydessä peruspalveluiden valtionosuuden kanssa makse-
taan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet.  
 
Valtionosuudet arvioitiin talousarvion teon yhteydessä Kuntaliiton ennakkolaskelmien mu-
kaisesti. Valtionosuudet toteutuivat talousarvioon verrattuna 99,8 %, 17 831 € vähemmän 
kuin budjetoitu. Edelliseen vuoteen verrattuna valtionosuuksia kertyi 4,1 % (415 039 €) 
vähemmän. Peruspalveluiden valtionosuudet toteutuivat noin 30 000 euroa pienempänä 
ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien lopullinen toteuma oli vain 77,5 % (33 454 
euroa vähemmän) ennakolliseen valtionosuuteen verrattuna.  
 
Rahoitustuotot toteutuivat 115,6 ja rahoituskulut 63,5 prosenttisesti. Rahoituskuluissa pit-
käaikaisten talousarviolainojen korkomenot alittuivat 31 500 euroa ja olivat noin 12 750 
euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Rahoitustuotot ovat pieni erä, jonka muutoksilla 
ei ole merkittävää vaikutusta tilinpäätöksen kokonaisuuteen. Rahoituskuluissa suurin erä 
on korkokulut, mutta muut rahoituskulut eivät kokonaisuuden kannalta ole merkittäviä. 
 
Vuosikate toteutui 374,7 prosenttia ja huononi edelliseen vuoteen verrattuna 19,6 pro-
senttia, 494 460 euroa. Vuosikatteen huomattava paraneminen talousarvioon verrattuna 
johtui pääosin terveydenhuollon ennakoitua pienemmästä toteutumasta, käyttötalouden 
tulorahoituksen ennakoitua paremmasta toteutumasta sekä toisaalta verotulojen arvioitua 
suuremmasta kertymästä.  Vuosikate oli riittävä sekä poistoihin (vuosikate/poistot 253 %), 
että investointeihin (investointien tulorahoitus 84,3 %). 
 
Vuoden 2021 suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 802 818 euroa. Poistot alittui-
vat 67 182 euroa talousarvioon verrattuna. Poistot pienenivät edelliseen vuoteen verrat-
tuna 258 535 euroa, koska edellisenä vuonna poistoissa oli terveyskeskuksen vanhan 
osan alaskirjausta noin 250 000 euroa.  
 
Tilikauden tulos on poistojen jälkeen ylijäämäinen 1 226 767 euroa ja tilikauden ylijäämä 
on 1 256 314 euroa. Taseen ylijäämä vuoden lopussa on 1 826 211 euroa. 
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Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

 

  Alkuperäinen Ta-muut. Talousarvio Toteuma Poikkeama 
Poik-
keama 

Vuoden 
alusta 

Vuoden 
alusta 

TULOSLASKELMA talousarvio  muutosten jälk     % ulkoiset sisäiset 

TOIMINTATUOTOT                 

Myyntituotot              -2 179 792,00 0 -2 179 792,00 -2 278 306,61 98 514,61 104,52 -1 416 700,57 -861 606,04 

Maksutuotot               -414 750,00 0 -414 750,00 -614 952,70 200 202,70 148,27 -614 332,70 -620,00 

Tuet ja avustukset        -246 139,00 0 -246 139,00 -432 613,37 186 474,37 175,76 -432 613,37 0,00 

Muut toimintatuotot       -1 181 712,00 0 -1 181 712,00 -1 144 307,18 -37 404,82 96,83 -1 085 699,99 -58 607,19 

Toimintatuotot yht.   -4 022 393,00 0 -4 022 393,00 -4 470 179,86 447 786,86 111,13 -3 549 346,63 -920 833,23 

Valm. omaan käytt.  -24 009,00 0 -24 009,00 -19 835,39 -4 173,61 82,62 -19 835,39 0,00 

                  

TOIMINTAKULUT                 

Henkilöstökulut                 

  Palkat ja palkkiot      6 883 987,00 88 450 6 972 437,00 7 123 891,24 -151 454,24 102,17 7 088 638,60 35 252,64 

  Henkilösivukulut                 

 Eläkekulut            1 562 704,00 0 1 562 704,00 1 633 768,94 -71 064,94 104,55 1 633 768,94 0,00 

 Muut henkilösivuk. 294 660,00 0 294 660,00 263 071,78 31 588,22 89,28 263 071,78 0,00 

Palvelujen ostot          11 459 141,00 45 320 11 507 511,00 10 941 898,94 565 612,06 95,08 
10 092 
611,43 849 287,51 

Aineet, tarv. ja tav 1 407 270,00 15 750 1 426 220,00 1 459 541,04 -33 321,04 102,34 1 446 602,51 12 938,53 

Avustukset                537 860,00 0 537 860,00 474 242,11 63 617,89 88,17 474 242,11 0,00 

Muut toimintakulut        857 184,00 0 857 184,00 787 632,02 69 551,98 91,89 764 277,47 23 354,55 

Toimintakulut yht.    22 985 047,00 149 520 23 158 576,00 22 684 046,07 474 529,93 97,95 
21 763 
212,84 920 833,23 

                  

TOIMINTAKATE              18 962 654,00 149 520 19 112 174,00 18 194 030,82 918 143,18 95,20 
18 194 
030,82 0,00 

Verotulot                 -9 870 000,00 0 -9 870 000,00 -10 423 173,47 553 173,47 105,60 
-10 423 
173,47 0,00 

Valtionosuudet            -9 822 326,00 0 -9 822 326,00 -9 804 495,00 -17 831,00 99,82 -9 804 495,00 0,00 

Rahoitustuot ja -kulut                 

Korkotuotot               -500,00 0 -500,00 -773,48 273,48 154,70 -773,48 0,00 

Muut rahoitustuotot       -9 500,00 0 -9 500,00 -10 986,31 1 486,31 115,65 -10 986,31 0,00 

Korkokulut                45 000,00 0 45 000,00 13 586,87 31 413,13 30,19 13 586,87 0,00 

Muut rahoituskulut        3 500,00 0 3 500,00 2 223,80 1 276,20 63,54 2 223,80 0,00 

                  

VUOSIKATE                 -691 172,00 149 520 -541 652,00 -2 029 586,77 1 487 934,77 374,70 -2 029 586,77 0,00 

Poistot ja arvonal.     et           

Suunn.muk. poistot    870 000,00 0 870 000,00 802 818,24 67 181,76 92,28 802 818,24 0,00 

Sisäiset vyörytyserät                 

Sisäiset vyör.tuotot   0,00 0 0,00 -1 475 651,12 1 475 651,12   -1 475 651,12 0,00 

Sisäiset vyörytyskulut    0,00 0 0,00 1 475 651,12 -1 475 651,12   1 475 651,12 0,00 

TILIKAUDEN TULOS          178 828,00 149 520 328 348,00 -1 226 768,53 1 555 116,53 -373,62 -1 226 768,53 0,00 

Poistoer. lis.(-)tai väh -29 550,00 0 -29 550,00 -29 547,87 -2,13 99,99 -29 547,87 0,00 

TIilikaud yli/alijäämä 149 278,00 149 520 298 798,00 -1 256 316,40 1 555 114,40 -420,46 -1 256 316,40 0,00 
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Verotulojen erittely 
  

Verotulot Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteuma Poikkeama  Poik- 

 talousarvio muutokset muutosten  € keama 

   jälkeen    % 

Kunnan tulovero 7 570 000  7 570 000 7 786 401 216 401 102,9 

Osuus yhteisöveron 
tuotosta 1 250 000  1 250 000 1 613 059 363 059 129,0 

Kiinteistöverotulo 1 050 000  1 050 000 1 023 713 -26 287 97,5 

Yhteensä 9 870 000 0 9 870 000 10 423 173 553 173 105,6 

 
 
 
 
Maksuunpantu Tulovero- 

Kunnallisve-
roa vastaava Muutos % 

kunnallisvero prosentti 
verotettava 
tulo 1000 €  

    

Verovuosi 2015 21,0 33 176 2,3 

Verovuosi 2016 21,0 32 964 -0,6 

Verovuosi 2017 21,5 32 382 0,6 

Verovuosi 2018 21,5 32 947 1,7 

Verovuosi 2019 21,5 34 939 6,0 

Verovuosi 2020  21,5 35 679 2,1 

  36 920 3,4 

 
 
 
Valtionosuuksien erittely 
 

Valtionosuudet 
Alkuperäi-

nen 
Talousar-

vio 
Talousarvio 
muutosten Toteuma 

Poik-
keama  

Poik-
keama 

 talousarvio muutokset jälkeen  € % 

Kunnan peruspalv.vos 7 426 714  7 426 714 7 396 428 -30 286 99,6 

Verotuloihin perust. tasaus 966 713  966 713 966 708 -5 100,0 

Verotulomenetyst. kompens. 1 280 026  1 280 026 1 325 940 45 914 103,6 

Opetus- ja kultturitoimen muut 148 873   148 873 115 419 -33 454 77,5 

Yhteensä 9 822 326 0 9 822 326 9 804 495 -17 831 99,8 
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8.3 Investointien toteutuminen 
 

Muonion kunnan tärkein investointi 2021 oli palveluasumisyksikkö Metsäniitty. KVR-ura-
koitsijana toimi Flexator Oy, joka vaihtui 1.8.2021 Adapteo Finland Oy:ksi. Metsäniityn 
rakentaminen aloitettiin jo 2020 syksyllä maanrakennus- ja perustustöillä. Tilaelementit 
saapuivat Ruotsin tehtaalta Annebergistä helmikuussa 2021. Urakkasopimuksen mukai-
sesti rakennuksen piti valmistua toukokuun alkuun. Urakoitsija ilmoitti useita kertoja ura-
kan myöhästyvän yhä uudelleen, kunnes urakka viimein saatiin vastaanotettua 
27.8.2021 sisäpuolisin osin. Ulkopuolisilta osin urakka saatiin vastaanotettua 
15.10.2021. Vuodelle 2022, lähinnä kesäajalle jäi vielä suoritettavaksi joitain urakkaan 
kuuluvia töitä. Muonion kunta ja Adapteo Finland Oy jatkavat neuvotteluita urakan myö-
hästymisestä, lisä- ja muutostöistä vuonna 2022. Urakan rakennustöiden valvonta suori-
tettiin omana työnä. Projektinjohtopalveluita ostettiin Ramboll CM Oy:ltä ja LVISA-val-
vonta ostettiin A-insinöörit Oy Lapilta. 
 
Seuraavaksi tärkein investointi Päämaan uusi vedenottamo jäi rakentamatta, koska 
saatu urakkatarjous ylitti kustannusarvion reilusti.  
 
Kaarnikan kierrätyspisteen varasto jäi edelleen rakentamatta, koska kiinteistön omista-
jalta ei saatu lupaa sen rakentamiseksi. Päiväkodin tarveselvitystä ei laadittu. Nuoriso-
talo Tippalan vesikatto saatiin peruskorjattua suunnitellusti. Saneerauksen suoritti Jvj 
Rauhala Ky. 
 
Kirkonkylän vesi- ja viemärilinjojen saneerauksen suunnittelua aloiteltiin. Kunnan vesi-
huollon kehittämissuunnitelman tekemiseen saatiin 100 % avustus, yhteensä 132 500 
euron kustannuksiin. Kirkonkylän Torniontien itäpuolen alueen verkoston suunnitelma ja 
kustannusarvio saatiin tehtyä omana työnä. Kustannus kasvoi liian suureksi liittyjää 
kohti.  
 
Kaavateitä peruskorjattiin n. 3 km. Kirkonkylän osayleiskaavan luonnos pidettiin nähtä-
villä ja siihen saatiin runsaasti mielipiteitä. Osayleiskaava luonnos on tarkoitus laittaa uu-
delleen nähtäville vuoden 2022 alkupuolella. 
 
Jerisjoen aaltohankeen lupavaiheen suunnittelu saatiin melkein tehtyä. Suunnittelun 
suoritti FCG Oy. Vesilain mukainen lupa haetaan vuoden 2022 aikana. 

 
Investointien brutto toteutuma on 78,5 % ja netto toteutuma 78,3 %. 
 
Talousarviovuoden suurin investointihanke oli uuden 25 paikkaisen ikäihmisten palvelu-
asumisyksikön rakentaminen. Hankkeen kustannusarvio on 3,2 milj. euroa, josta vuoden 
2020 aikana toteutui 845 745 ja vuoden 2021 1 999 674 euroa.  Yksikkö otettiin käyttöön 
syyskuussa 2021. Hanke toteutettiin omana taseen kautta ja rahoitettiin omalla tasera-
hoituksella.  
 
Muita investointeja olivat mm. uuden paloaseman vesi-/viemärilinjan rakentaminen, Tip-
palan vesikaton korjaus sekä uuden palveluasumisyksikön kalustaminen. Hankerahoi-
tuksella toteutettiin ulkoilureittien suunnittelu ja rakentamishanke sekä yleisten alueiden 
Onnellisia Luonnossa rakentamishanke. 
 
Investointeihin myönnettiin 29 360 euroa lisämäärärahoja, josta maanostoon 13 010 ja 
sosiaalitoimen ohjelmistohankintoihin 16 350 euroa. Ohjelmistohankinnat eivät toteutu-
neet. 
 



Muonion kunta   Tilinpäätös 2021                         116 (153) 
 

 
 
 
 

Investointeihin kirjattiin tulo-odotuksena rahoitusosuuksia seuraaviin hankkeisiin: Onnel-
lisia Luonnossa hankkeeseen 24 000 euroa ja Lähivirkistysalueiden kehittämishankkee-
seen 10 000 euroa. 
 
Investointien sitovan tason ylityksiä oli viemärilaitoksella 24 469 euroa, vesi- ja viemäri-
laitos kokonaisuutena ei kuitenkaan ylittynyt. Osakkeiden arvonkorotuskirjauksen joh-
dosta osakkeet ja osuudet ylittyivät 1 564 euroa. 
 
 

8104/Maa- ja vesialueet 

Hanke 150/Maanosto/Maanmyynti 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot 0,00 -13010,00 -13010,00 -13010,00 0  -13010,00 

Tulot 0,00 0  6401,41 -6401,41  6401,41 

Netto 0,00   -13010,00 -13010,00 -6608,59 -6401,41  -6608,59 

8106/Aineeton käyttöomaisuus 

Hanke 154/Ohjelmistot 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -53100,00 -16350,00 -69450,00 -15705,78 -53744,22  -15705,78 

Tulot 0,00   0,00   0,00 

Netto -53100,00 -16350,00 -69450,00 -15705,78 -53744,22  -15705,78 

8117/Muut osakkeet ja osuudet 

Hanke 152/Osakkeiden osto/myynti 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot 0,00  0,00 -1563,94 -1563,94  -1563,94 

Tulot 0,00   0,00   0,00 

Netto 0,00  0,00 -1563,94 1563,94  -1563,94 

8118/Kiinteät rakenteet ja laitteet 

Hanke 15/Aalto-hanke 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -30 000,00  -30 000,00 -8874,00 -21126,00  -8874,00 

Tulot 19500,00  19500,00 0,00 19500,00  0,00 

Netto -10500,00  -10500,00 -8874,00 -40626,00  -8874,00 

8202/Hyvinvointiautakunnan irtain omaisuus 

Hanke 167/Palveluasumisyksikön kalustus 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -75000,00  -75000,00 -71696,18 -3303,82  -71696,18 

Tulot    0,00    

Netto -75000,00  -75000,00 -71696,18 -3303,82  -71696,18 
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8302/Sivistyslautakunnan irtain omaisuus 

Hanke 165/Yläkoulun kalusto 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -20000,00  -20000,00 -19104,31 -895,69  -19104,31 

Tulot    0,00    

Netto -20000,00  -20000,00 -19104,31 -895,69  -19104,31 

Hanke 208/Museo 

Menot 0,00  0,00 -2894,71 2894,71  -2894,71 

Tulot    0,00    

Netto 0,00  0,00 -2894,71 2894,71  -2894,71 

Hanke 209/Tippala 

Menot -20000,00  -20000,00 -26000,00 6000,00 -21546,95 -47546,95 

Tulot    0,00    

Netto -20000,00  -20000,00 -26000,00 6000,00 -21546,95 -47546,95 

Hanke 215/Marjapaikan kunnostus 

Menot 0,00  0,00 -3495,00 3495,00  -3495,00 

Tulot    0,00    

Netto 0,00  0,00 -3495,00 3495,00  -3495,00 

Hanke 216/Tulevaisuuden päiväkoti 

Menot -16000,00  -16000,00 0,00 -16000,00   

Tulot    0,00    

Netto -16000,00  -16000,00 0,00 -16000,00   

Hanke 230/Palveluasumisyksikkö 

Menot -2200000,00  -2200000,00 -1999673,69 -200326,31 -845744,96 -2845418,65 

Tulot    0,00    

Netto -2200000,00  -2200000,00 -1999673,69 -200326,31 -845744,96 -2845418,65 

Hanke 291/Kaarnikan varasto 

Menot -50000,00  -50000,00 0,00 -50000,00   

Tulot    0,00    

Netto -50000,00  -50000,00 0,00 -50000,00   

8425/liikenneväylät 

Hanke 312/Kaavateiden rakentaminen 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -30000,00  -30000,00 -19163,25 -10836,75 -14817,00 -33980,25 

Tulot    0,00    

Netto -30000,00  -30000,00 -19163,25 -10836,75 -14817,00 -33980,25 

8440/Liikunta-alueet 

Hanke 508/Lähivirk.alue kehittämis -hanke 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -50000,00  -50000,00 -23329,86 -26670,14  -23329,86 

Tulot 25000,00  25000,00 10000,00 15000,00  10000,00 

Netto -25000,00  -25000,00 -13329,86 -11670,14  -13329,86 

8450/Yleiset alueet 

Hanke 509/Ulkoilureittien suunn. ja rakentaminen 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -50000,00  -50000,00 -19229,23 -30770,77 -73488,94 -92718,17 

Tulot    0,00    

Netto -50000,00  -50000,00 -19229,23 -30770,77 -73488,94 -92718,17 
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Hanke 514/Onnellisia Luonnossa -hanke 

Menot 0,00  0,00 -34314,34 34314,34 -29860,46 -64174,80 

Tulot    24000,00 -24000,00 20902,32 44902,32 

Netto 0,00  0,00 -10314,34 10314,34 -8958,14 -19272,48 

8470/Vesilaitos 

Hanke 804/Paloaseman vesihuoltolinja 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot 0,00  0,00 -46016,70 46016,70  -46016,70 

Tulot    0,00    

Netto 0,00  0,00 -46016,70 46016,70  -46016,70 

Hanke 807/Kk vesi- ja viemärilinjat 

Menot -37500,00  -37500,00 -22179,81 -15320,19 -6039,27 -28219,08 

Tulot    0,00    

Netto -37500,00  -37500,00 -22179,81 -15320,19 -6039,27 -28219,08 

Hanke 808/Kirkonk.lieveal. vesi-viemäri 

Menot -15000,00  -15000,00 -6537,35 -8462,65  -6537,35 

Tulot    0,00    

Netto -15000,00  -15000,00 -6537,35 -8462,65  -6537,35 

Hanke 812/Vedenottamon rakentaminen 

Menot -310000,00  -310000,00 -10455,42 -299544,58 -7605,96 -18061,38 

Tulot    0,00    

Netto -310000,00  -310000,00 -10455,42 -299544,58 -7605,96 -18061,38 

 8480/Viemärilaitos 

Hanke 804/Paloaseman vesihuoltolinja 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot 0,00  0,00 -28586,13 28586,13  -28586,13 

Tulot    0,00    

Netto 0,00  0,00 -28586,13 28586,13  -28586,13 

Hanke 807/Kk vesi- ja viemärilinjat 

Menot -37500,00  -37500,00 -37519,10 19,10 -16780,52 -54299,62 

Tulot    0,00    

Netto -37500,00  -37500,00 -37519,10 19,10 -16780,52 -54299,62 

Hanke 808/Kirkonk.lieveal. vesi-viemäri 

Menot -15000,00  -15000,00 -10863,67 -4136,33  -10863,67 

Tulot    0,00    

Netto -15000,00  -15000,00 -10863,67 -4136,33  -10863,67 

8490/Kaavoitus 

Hanke 890/Keskustan asemakaava 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -75000,00  -75000,00 -22500,00 -52500,00 -48950,08 -71450,08 

Tulot    0,00    

Netto -75000,00  -75000,00 -22500,00 -52500,00 -48950,08 -71450,08 

 

Kaikki yhteensä  

  Talousarvio- Määrärahan Talousarv+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot -3084100 29360 -3113460 -2442712,47 -670747,53 -1064834,14 -3507546,61 

Tulot 44500 0 44500 40401,41 4098,59 20902,32 61303,73 

Netto -3039600 29360 -3068960 -2402311,06 -666648,94 -1043931,82 -3446242,88 
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8.4 Rahoitusosan toteutuminen 
 

Vuosikatteella ei pystytty kattamaan nettoinvestointeja ja toiminnan ja investointien raha-
virtaa, koska talousarviovuoden investointimenot olivat normaalia suuremmat uuden pal-
veluasumisyksikön rakentamisen johdosta.   
 
Tulorahoituksen korjauserissä vuosikatetta on oikaistu käyttötalouden myyntivoitoksi kir-
jattujen tontinmyyntitulojen verran. Tontteja myytiin kolme Käkinivan tonttia, yksi Tuo-
maanpalon tontti, yksi Leveämaan tontti sekä Kihlangin koulun kiinteistö ja tontti. Lisäksi 
kirjattiin maan arvon poisto (100 euroa) Muonion Järvirinne Oy:n kauppakirjan korjauk-
sen yhteydessä.   
 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloissa on tontinmyyntitulot nettona 
(58 589,25 euroa) ja myynnin yhteydessä taseesta poistetut maa-arvot (6 401,41 eu-
roa). 
 
Antolainoissa Muonion Matkailulle myönnettiin uusi antolaina 20 000 euroa, jonka he 
maksoivat lyhennyssuunnitelman mukaisesti pois saman talousarviovuoden joulu-
kuussa.  
 
Ottolainojen nettomäärä kasvoi 280 000 euroa, pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 920 000 
euroa ja lyhytaikaisia nostettiin lisää 1 200 000 euroa.  

 

  



Muonion kunta   Tilinpäätös 2021                         120 (153) 
 

 
 
 
 

Rahoituslaskelma      

 

Alkuperäi-
nen Ta- Talousarvio Toteuma  Poikkeama 

 talousarvio muutokset muutosten jälk.  

Toiminnan rahavirta      

Vuosikate 691 172 0 691 172 2 029 586,77 -1 338 414,77 

Tulorahoituksen korjauserät    -58 589,25 58 589,25 

Investointien rahavirta      

Investointimenot -3 084 100 0 -3 084 100 -2 442 712,47 -641 387,53 

Rah.osuudet invest.menoihin 44 500  44 500 34 000,00 10 500,00 

Pysyvien vastaavien hyödyk-      

keiden luovutustulot    64 990,66 -64 990,66 

Toiminnan ja invest.rahavirta -2 348 428 0 -2 348 428 -372 724,29 -1 975 703,71 

      

Rahoituksen rahavirta      

Antolainojen muutokset      

Antolainojen lisäykset    20 000,04 -20 000,04 

Antolainojen vähennykset    -20 000,00 20 000,00 

      

Lainakannan muutokset      

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000 0 1 500 000 0,00 1 500 000,00 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -920 000  -920 000 -920 000,00 0,00 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000,00 0,00 

      

Muut maksuvalmiuden muutokset      

Toimeksiant.var.ja po:n muutokset      

Saamisten muutos    -239 347,56 239 347,56 

Korottomien velkojen muutos 50 000  50 000 -279 238,44 329 238,44 

      

Rahoituksen rahavirta 1 830 000  1 830 000 -238 585,96 2 068 585,96 

      

RAHAVAROJEN MUUTOS -518 428  -518 428 611 310,33 -1 129 738,33 
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8.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta  
        
Käyttötalous 

 Käyttötalouden sitova taso on tehtävätason toimintakate (toimintamenot – toimintatulot). 

 Talousarvio+ Toteutuma Jäljellä % Ta-muut. 

Toimintakate (netto) muutokset 1.1.-31.12.2021   määrä 

Vaalit -6 090 -10 533,56 4 444 173,00 0 

      
Tarkastustoimi -11 000 -12 232,12 1 232 111,20 0 

      
Yleishallinto/Hallinto- ja talouspalvelut -1 293 482 -1 224 877,57 -68 604 94,70 0 

      
Maaseututoimi -20 090 -18 865,66 -1 224 93,90 0 

      
Hyvinvointi/Hallinto- ja talouspalvelut -265 353 -227 869,91 -37 483 85,90 0 

      
Sosiaalipalvelut -384 179 -353 463,19 -30 716 92,00 0 

      
Ikäihmisten palvelut -2 420 067 -2 640 192,71 220 126 109,10 -10 320 

      
Vammais- ja kehitysvammapalvelut -1 286 168 -1 149 505,95 -136 662 89,40 0 

      
Terveyspalvelut -6 842 256 -6 446 574,88 -395 681 94,20 0 

      
Sivistys/Hallinto- ja tukipalvelut -100 385 -96 477,58 -3 907 96,10 -9 200 

      
Varhaiskasvatus -1 048 713 -936 885,30 -111 828 89,30 0 

      
Perusopetus -2 713 057 -2 682 969,67 -30 087 98,90 0 

      
Lukio -613 087 -615 774,27 2 687 100,40 -100 000 

      
Kansalaisopisto -109 296 -102 747,46 -6 549 94,00 0 

      
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut -171 992 -183 154,33 11 162 106,50 0 

      
Nuorisopalvelut -112 952 -111 539,76 -1 412 98,70 0 

      
Liikuntapalvelut -87 028 -72 809,79 -14 218 83,70 0 

      
Elinvoim/Hallinto- ja tukipalvelut -201 008 -171 357,48 -29 651 85,20 0 

      
Rakennustarkastuspalvelut -50 868 -33 695,97 -17 172 66,20 0 

      
Ravitsemus- ja siisteyspalvelut -14 948 71 950,77 -86 899 -481,30 0 

      
Kiinteistö- ja tiepalvelut -1 051 651 -987 868,53 -63 782 93,90 -30 000 

      
Liikuntapaikat ja reitistöt -171 303 -157 835,37 -13 468 92,10 0 
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 Talousarvio+ Toteutuma Jäljellä % Ta-muut. 

Toimintakate (netto) muutokset 1.1.-31.12.2021   määrä 

Kuntakehittäminen ja markkinointipalv -236 032 -184 359,09 -51 673 78,10 0 

      
Vesihuoltolaitos 98 831 155 608,56 -56 778 157,40 0 

      
Toimintakate yhteensä -19 112 174 -18 194 030,82 -918 143,00 95,20 -149 520,00 

 
 
 
Tuloslaskelma  

Tuloslaskelmaosan sitovat erät rahoituserät nettotasolla. 
 

  Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteuma Poikkeama  Poikk. 

  talousarvio muutokset muutosten   € % 

      jälkeen        

 Rahoitustuotot ja             

-kulut netto -38 500   -38 500,00 -4 050,88 34 449,12 10,5 

 
 
 
Rahoitusosa 
 
 Rahoitusosan sitovat erät ovat antolainat ja ottolainat nettotasolla. 
 

  Alkuper. ta Ta-muutoks Ta muut. jälk. Toteutuma Poikkeama 

Antolainat           

Antolainojen lis.       -20 000,04 -20 000,04 

Antolainojen väh.       20 000,00 20 000,00 

Antolainat netto       -0,04 -0,04 

            

Ottolainat           

Pitkäaik.lain.lis. 1 500 000 0 1 500 000 0 -1 500 000 

Pitkäaik.lain.väh. -920 000 0 -920 000 -920 000 0 

Lyhytaik.lain.muut 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 

Ottolainat netto 1 780 000 0 1 780 000 280 000 -1 500 000 
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Investoinnit 
 
 Investoinnit ovat sitovia hankeryhmittäin osatehtävätasolla nettona. 
 

   Ta- Ta muutosten   Poikk 

    Talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama % 

802 MUU AINEELLINEN OMAISUUS      
150 Maanosto/Maanmyynti       
*        Hankinnat yht.                 0,00 13 010,00 13 010,00 13 010,00 0,00 100,00 

*        Myynnit yht.                   0,00  0,00 -6 401,41 6 401,41  

 Investoinnit netto             0,00 13 010,00 13 010,00 6 608,59 6 401,41 50,80 

802 MUU AINEELLINEN OMAISUUS YHT.  0,00    

 Investoinnit netto             0,00 13 010,00 13 010,00 6 608,59 6 401,41 50,80 

803 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET  0,00    
154 Ohjelmistot   0,00    

 Investoinnit netto             53 100,00 16 350,00 69 450,00 15 705,78 53 744,22 22,61 

803 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT.  0,00    

 Investoinnit netto             53 100,00 16 350,00 69 450,00 15 705,78 53 744,22 22,61 

817 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET  0,00    
152 Osakkeiden osto/myynti   0,00    
*        Hankinnat yht.                 0,00  0,00 1 563,94 -1 563,94  
817 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET YHT.      

 Investoinnit netto             0,00  0,00 1 563,94 -1 563,94  
818 KIINTEÄT RAKENTEET/LAITTEET  0,00    
15 Aalto-hanke   0,00    
*        Hankinnat yht.                 30 000,00  30 000,00 8 874,00 21 126,00 29,58 

*        Avustukset yht.                -19 500,00  -19 500,00 0,00 -19 500,00 0,00 

 Investoinnit netto             10 500,00  10 500,00 8 874,00 1 626,00 84,51 

818 KIINTEÄT RAKENTEET/LAITTEET YHT.  0,00    

 Investoinnit netto             10 500,00  10 500,00 8 874,00 1 626,00 84,51 

821 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS   0,00    
167 Palveluasumisyks.kalustus   0,00    

 Investoinnit netto             75 000,00  75 000,00 71 696,18 3 303,82 95,59 

821 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS YHT.  0,00    

 Investoinnit netto             75 000,00  75 000,00 71 696,18 3 303,82 95,59 

831 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS   0,00    
165 Yläkoulun kalusto   0,00    
*        Hankinnat yht.                 20 000,00  20 000,00 19 104,31 895,69 95,52 

831 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS YHT.  0,00    

 Investoinnit netto             20 000,00  20 000,00 19 104,31 895,69 95,52 

851 MUU TALONRAKENNUS   0,00    
208 Museo   0,00    

 Investoinnit netto             0,00  0,00 2 894,71 -2 894,71  
209 Nuorisotalo Tippala   0,00    

 Investoinnit netto             20 000,00  20 000,00 26 000,00 -6 000,00 130,00 

215 Marjapaikan kunnostusta   0,00    

 Investoinnit netto             0,00  0,00 3 495,00 -3 495,00  
216 Tulevaisuuden päiväkoti   0,00    

 Investoinnit netto             16 000,00  16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 
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   Ta- Ta muutosten   Poikk 

    Talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama % 

230 Palveluasumisyksikkö   0,00    

 Investoinnit netto             2 200 000,00  2 200 000,00 1 999 673,69 200 326,31 90,89 

291 Kaarnikan varasto   0,00    

 Investoinnit netto             50 000,00  50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 

851 MUU TALONRAKENNUS YHT.  0,00    

 Investoinnit netto             2 286 000,00  2 286 000,00 2 032 063,40 253 936,60 88,89 

860 LIIKENNEVÄYLÄT   0,00    
312 Kaavateiden rakentaminen   0,00    

 Investoinnit netto             30 000,00  30 000,00 19 163,25 10 836,75 63,88 

860 LIIKENNEVÄYLÄT YHT.   0,00    

 Investoinnit netto             30 000,00  30 000,00 19 163,25 10 836,75 63,88 

862 LIIKUNTA-ALUEET   0,00    
508 Lähivirk.alue kehittämis-hanke  0,00    
*        Hankinnat yht.                 50 000,00  50 000,00 23 329,86 26 670,14 46,66 

*        Avustukset yht.                -25 000,00  -25 000,00 -10 000,00 -15 000,00 40,00 

 Investoinnit netto             25 000,00  25 000,00 13 329,86 11 670,14 53,32 

862 LIIKUNTA-ALUEET YHT.   0,00    

 Investoinnit netto             25 000,00  25 000,00 13 329,86 11 670,14 53,32 

863 YLEISET ALUEET   0,00    
509 Ulkoilureittien suunn ja raken   0,00    

 Investoinnit netto             50 000,00  50 000,00 19 229,23 30 770,77 38,46 

514 Onnellisia Luonnossa-hanke   0,00    
*        Hankinnat yht.                 0,00  0,00 34 314,34 -34 314,34  
*        Avustukset yht.                0,00  0,00 -24 000,00 24 000,00  

 Investoinnit netto             0,00  0,00 10 314,34 -10 314,34  
863 YLEISET ALUEET YHT.   0,00    

 Investoinnit netto             50 000,00  50 000,00 29 543,57 20 456,43 59,09 

880 VESILAITOS   0,00    
804 Paloaseman vesihuoltolinja   0,00    

 Investoinnit netto             0,00  0,00 46 016,70 -46 016,70  
807 Kk vesi- ja viemärilinjat   0,00    

 Investointien talousarvio   0,00    

 Investoinnit netto             37 500,00  37 500,00 22 179,81 15 320,19 59,15 

808 Kirkonk.lieveal.vesi-viemäri   0,00    

 Investoinnit netto             15 000,00  15 000,00 6 537,35 8 462,65 43,58 

812 Vedenottamon rakentaminen   0,00    

 Investoinnit netto             310 000,00  310 000,00 10 455,42 299 544,58 3,37 

880 VESILAITOS YHTEENSÄ   0,00    

 Investoinnit netto             362 500,00  362 500,00 85 189,28 277 310,72 23,50 
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   Ta- Ta muutosten   Poikk 

    Talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama % 

882 VIEMÄRILAITOS   0,00    
804 Paloaseman vesihuoltolinja   0,00    

 Investoinnit netto             0,00  0,00 28 586,13 -28 586,13  
807 Kk vesi- ja viemärilinjat   0,00    

 Investoinnit netto             37 500,00  37 500,00 37 519,10 -19,10 100,05 

808 Kirkonk.lieveal.vesi-viemäri   0,00    

 Investoinnit netto             15 000,00  15 000,00 10 863,67 4 136,33 72,42 

882 VIEMÄRILAITOS YHT.   0,00    

 Investoinnit netto             52 500,00  52 500,00 76 968,90 -24 468,90 146,61 

890 KAAVOITUS   0,00    
890 Keskustan asemakaava   0,00    

 Investoinnit netto             75 000,00  75 000,00 22 500,00 52 500,00 30,00 

890 KAAVOITUS YHTEENSÄ   0,00    

 Investoinnit netto             75 000,00  75 000,00 22 500,00 52 500,00 30,00 

 KAIKKI YHTEENSÄ   0,00    

 Hankinnat   0,00    
*        Hankinnat yht.                 3 084 100,00  3 084 100,00 2 442 712,47 670 747,53 79,20 

 Avustukset   0,00    
*        Avustukset yht.                -44 500,00  -44 500,00 -34 000,00 -10 500,00 76,40 

 Myynnit   0,00    
*        Myynnit yht.                   0,00  0,00 -6 401,41 6 401,41  

 Investoinnit netto             3 039 600,00 29 360,00 3 068 960,00 2 402 311,06 666 648,94 78,28 
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9 Tilinpäätöslaskelmat 
 

9.1 Tuloslaskelma 
 

 2021 2020 

   
TOIMINTATUOTOT   
Myyntituotot                   1 416 700,57 1 422 565,97 

Maksutuotot                    614 332,70 441 627,15 

Tuet ja avustukset             432 613,37 414 938,31 

Muut toimintatuotot            1 085 699,99 1 043 488,09 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        3 549 346,63 3 322 619,52 

Valmistus omaan käyttöön       19 835,39 20 549,83 

   
TOIMINTAKULUT   
Henkilöstökulut   
  Palkat ja palkkiot           -7 088 638,60 -6 782 533,29 

  Henkilösivukulut   
    Eläkekulut                 -1 633 768,94 -1 599 166,75 

    Muut henkilösivukulut      -263 071,78 -229 207,20 

Palvelujen ostot               -10 092 611,43 -9 826 527,67 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -1 446 602,51 -1 308 309,84 

Avustukset                     -474 242,11 -493 656,13 

Muut toimintakulut             -764 277,47 -712 260,68 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         -21 763 212,84 -20 951 661,56 

   
TOIMINTAKATE                   -18 194 030,82 -17 608 492,21 

   
Verotulot                      10 423 173,47 9 933 412,89 

Valtionosuudet                 9 804 495,00 10 219 534,00 

Rahoitustuotot ja -kulut   
Korkotuotot                    773,48 728,87 

Muut rahoitustuotot            10 986,31 7 941,40 

Korkokulut                     -13 586,87 -26 251,78 

Muut rahoituskulut             -2 223,80 -2 826,15 

   
VUOSIKATE                      2 029 586,77 2 524 047,02 

   
Poistot ja arvonalentumiset   
Suunn.mukaiset poistot         -802 818,24 -1 061 353,03 

   
Satunnaiset erät   

   
TILIKAUDEN TULOS               1 226 768,53 1 462 693,99 

   
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  29 547,87 29 547,87 

   
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-
JÄÄMÄ) 1 256 316,40 1 492 241,86 
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9.2 Rahoituslaskelma 
 

 

 2021 2020 

Toiminnan rahavirta   
Vuosikate                      -2 029 586,77 -2 524 047,02 

Tulorahoituksen korjauserät    58 589,25 18 550,00 

   
Investointien rahavirta   
Investointimenot               2 442 712,47 963 247,50 

Rah.osuudet invest. menoihin   -34 000,00 -36 852,32 

Pysyvien vastaavien   
hyödykkeiden luovutustulot     -64 990,66 -20 250,00 

Toiminnan ja invest. rahavirta 372 724,29 -1 599 351,84 

   
Rahoituksen rahavirta   
Antolainojen muutokset   
Antolainojen lisäykset         20 000,04 20 000,00 

Antolainojen vähennykset       -20 000,00 -5 000,00 

   
Lainakannan muutokset   
Pitkäaikaisten lainojen vähenn 920 000,00 1 020 000,00 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys -1 800 000,00 0,00 

Lyhytaikaisten lainojen vähenn 600 000,00 500 000,00 

   
Muut maksuvalmiuden muutokset   
Saamisten muutos               239 347,56 208 724,74 

Korottomien velkojen muutos    279 238,44 -193 126,29 

   
Rahoituksen rahavirta          238 586,04 1 550 598,45 

   
RAHAVAROJEN MUUTOS             611 310,33 -48 753,39 

RAHAVAROJEN MUUTOS             -611 310,33 48 753,39 

RAHAVAROJEN MUUTOS             -611 310,33 48 753,39 
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9.3 Tase 
 

 

 

   
VASTAAVAA 2021 2020 

A PYSYVÄT VASTAAVAT   
I Aineettomat hyödykkeet   
1. Aineettomat oikeudet        36 244,34 34 012,03 

2. Muut pitkävaikutteiset meno 161 841,58 198 456,67 

Aineettomat hyödykkeet yht.    198 085,92 232 468,70 

   
II Aineelliset hyödykkeet   
1. Maa- ja vesialueet          892 496,48 885 887,89 

2. Rakennukset                 8 635 821,92 6 155 425,72 

3. Kiinteät rakenteet ja laitt 2 364 977,27 2 375 355,98 

4. Koneet ja kalusto           239 234,57 247 588,81 

6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis 134 482,80 970 442,98 

Aineelliset hyödykkeet yht     12 267 013,04 10 634 701,38 

   
III Sijoitukset   
1. Osakkeet ja osuudet         1 042 956,34 1 041 392,40 

3. Muut lainasaamiset          75 326,21 75 326,17 

Sijoitukset yhteensä           1 118 282,55 1 116 718,57 

   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     13 583 381,51 11 983 888,65 

   
B  TOIMEKSIANTOJEN VARAT   

   
C  VAIHTUVAT VASTAAVAT   
I Vaihto-omaisuus   

   
II Saamiset   
Pitkäaikaiset saamiset   

   
Lyhytaikaiset saamiset   
1. Myyntisaamiset              502 456,36 408 452,64 

3. Muut saamiset               330 465,39 245 592,90 

4. Siirtosaamiset              357 634,94 297 163,59 

Lyhytaikaiset saamiset yht.    1 190 556,69 951 209,13 

Saamiset yhteensä              1 190 556,69 951 209,13 

   
III Rahoitusarvopaperit   

   
Rahat ja pankkisaamiset   
Rahat ja pankkisaamiset yht.   262 775,23 874 085,56 

   
VAIHTUVAT VASTAAVAT YH-
TEENSÄ   1 453 331,92 1 825 294,69 

   
VASTAAVAA YHTEENSÄ             15 036 713,43 13 809 183,34 
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VASTATTAVAA 2021 2020 

A  OMA PÄÄOMA   
I Peruspääoma                  -2 878 950,98 -2 878 950,98 

IV Ed.tilikausien yli/alijäämä -569 894,26 922 347,60 

V Tilikauden yli/alijäämä      -1 256 316,40 -1 492 241,86 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            -4 705 161,64 -3 448 845,24 

   
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET   
   VARAUKSET   
1. Poistoero                   -457 159,39 -486 707,26 
POISTOERO JA VAPAA-
EHT.VAR.YHT  -457 159,39 -486 707,26 

   
PAKOLLISET VARAUKSET   

   
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT   

   
E  VIERAS PÄÄOMA   
I  Pitkäaikainen   
2. Lainat vakuutus- ja rah.lai -2 145 000,00 -2 965 000,00 

7. Muut velat                  -725 998,37 -690 123,72 

Pitkäaikainen vieras po. yht.  -2 870 998,37 -3 655 123,72 

   
II Lyhytaikainen   
1. Joukkovelkakirjalainat      -3 700 000,00 -2 500 000,00 

2. Lainat rahoitus- ja vak.lai -820 000,00 -920 000,00 

5. Saadut ennakot              -7 646,77 -3 253,77 

6. Ostovelat                   -1 048 246,71 -1 437 821,57 

7. Muut velat                  -172 494,70 -151 501,56 

8. Siirtovelat                 -1 255 005,85 -1 205 930,22 

Lyhytaikainen vieras po. yht.  -7 003 394,03 -6 218 507,12 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ         -9 874 392,40 -9 873 630,84 

   
VASTATTAVAA                    -15 036 713,43 -13 809 183,34 
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9.4 Konsernilaskelmat 
 

Konsernin tuloslaskelma 

   

 2021 2020 

Toimintatuotot 9 535 314 8 405 159 

Toimintakulut -27 129 175 -26 287 774 

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -156 021  

Toimintakate -17 749 881 -17 882 615 

   

Verotulot 10 423 173 9 933 413 

Valtionosuudet 9 804 495 11 013 534 

Rahoitustuotot ja -kulut:   

Korkotuotot 2 364 1 949 

Muut rahoitustuotot 15 317 11 073 

Korkokulut -31 743 -40 909 

Muut rahoituskulut -8 984 -10 983 

Vuosikate 2 454 741 3 025 461 

   

Poistot ja arvonalentumiset:   

Suunn. mukaiset poistot -1 160 371 -1 410 986 

Satunnaiset erät -1 156 -1 246 

Tilikauden tulos 1 293 213 1 613 229 

   

Tilinpäätössiirrot 33 450 52 518 

Tilikauden verot -61 1 438 

Laskennalliset verot 4 954 3 070 

Vähemmistöosuudet  -43 -397 

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 331 514 1 669 857 

Omanpääoman muutos rahoituslaskelmassa 18 601 -3 267 

Tulorahoituksen korjauserä -24 724 -66 033 

Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio  1 684 
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Konsernin rahoituslaskelma 

  2021 2020 

Toiminnan rahavirta   

 Vuosikate 2 454 741 3 025 461 

 Satunnaiset erät -1 156 -1 246 

 Tilikauden verot -61 1 437 

 Tulorahoituksen korjauserät -24 724 -66 033 

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 428 800 2 959 619  

    

Investointien rahavirta    

 Investointimenot -3 543 620 -1 706 620 

 Rahoitusosuudet investointeihin -58 576 -65 745 

 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot - 9 018 -22 354 

Investointien rahavirta yhteensä -3 476 025 -1 618 521  

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 047 225 1 341 099   

    

Rahoituksen rahavirta    

Antolainojen muutokset    

 Antolainojen lisäykset  -20 000 

 Antolainojen vähennykset  5 147 

Lainakannan muutokset    

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys -738 000 -538 780 

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 050 556 1 170 499  

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 200 000 505 009 

Oman pääoman muutokset 18 601 -3 267  

Muut maksuvalmiuden muutokset    

 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu-

tokset -22 018 22 557 

 Vaihto-omaisuuden muutos 5 267 -1 299 

 Saamisten muutos -222 955 -234 549 

 Korottomien velkojen muutokset -86 044 328 076 

Rahoituksen rahavirta yhteensä 580 296 -1 037 446  

    

RAHAVAROJEN MUUTOS -466 929 303 652  

    

Rahavarojen muutos   

 Rahavarat 31.12. 1 412 504 1 879 433 

 Rahavarat 1.1. 1 879 433 1 575 781 

 RAHAVAROJEN MUUTOS -466 929 303 652 
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VASTAAVAA           2021 2020  VASTATTAVAA 2021 2020 

PYSYVÄT VASTAAVAT    OMA PÄÄOMA 5 801 386 4 462 110 

    Peruspääoma  2 878 951 2 878 951 

Aineettomat hyödykkeet 264 576 294 946  Säätiöiden ja yhdistyst po 11 819 11 819 

 Aineettomat oikeudet 88 919 42 824  Muut omat rahastot 55 134       56 976 

 Muut pitkävaikutteiset menot 174 551 252 021  Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 524 420 -155 493 

 Ennakkomaksut 1 107 100  Tilikauden yli-/alijäämä 1 331 514 1 669 857 

       

Aineelliset hyödykkeet 16 101 949 13 693 817  VÄHEMMISTÖOSUUDET 16 843 16 780 

 Maa- ja vesialueet 945 789 940 941     

 Rakennukset 8 971 495 8 332 004  POISTOERO JA VAPAAEHT.VA   

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 098 376 2 423 743  Poistoero   

 Koneet ja kalusto 396 190 396 687     

 Muut aineelliset hyödykkeet 4 527 4 247  PAKOLLISET VARAUKSET 113 232 136 865 

 Enn.maks. ja  kesk.er. han-
kinnat 1 685 572 1 596 196  Eläkevaraukset 118 277 

    Muut pakolliset varaukset 113 114 136 588 

Sijoitukset 229 631 226 862  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 218 685 320 687 

 Tytäryhtiöosakkeet ja osuu-
det 0 0  Valtion toimeksiannot 96 910 26 788 

 Osakkuusyhteisöosuudet 157 556 157 556  Lahjoitusrahastojen pääomat 12 292 827 

 Osakkeet ja osuudet 45 252 47 145  Muut toimeksiantojen pääomat 109 482 293 072 

 Muut lainasaamiset 23 204 20 000     

 Muut saamiset 3 619 2 162     

    VIERAS PÄÄOMA   

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 206 901 286 886  Pitkäaikainen 5 492 079 5 672 106 

 Valtion toimeksiannot 96 910 26 788   Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 3 721 599 4 257 475 

 Muut toimeksiantojen varat 109 365 260 098   Lainat julkisyhteisöiltä 1 078 127 755 715 

Lahioitusrah. erit.katteet 626    Lainat konsernin sisältä   

     Saadut ennakot  2 438 

VAIHTUVAT VASTAAVAT             Liittymismaks. Ja muut velat 692 353 656 478 

Vaihto-omaisuus 35 792 41 060     

 Aineet ja tarvikkeet 35 792 40 460  Lyhytaikainen 8 434 383 7 377 669 

 Ennakkomaksut               600  Joukkovelkakirjalainat 3 700 000 2 500 000 

      Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 843 286 976 916 

SAAMISET 1 825 707 1 563 214   Lainat julkisyhteisöiltä 109 954 73 315 

Pitkäaikaiset saamiset  1 138 1 138   Lainat muilta luotonantajilta   

 Myyntisaamiset     Saadut ennakot 48 256 32 923 

 Lainasaamiset     Ostovelat 1 425 216 1 717 699 

 Muut saamiset 1 138 1 138   Liittymismaks. Ja muut velat 275 429 253 723 

 Siirtosaamiset     Siirtovelat 2 032 242 1 823 094 

Lyhytaikaiset saamiset                    1 824 570 1 562 075  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 20 077 061 17 986 217 

 Myyntisaamiset 941 187 855 906     

 Lainasaamiset       

 Muut saamiset 477 055 365 121     

 Siirtosaamiset 406 328 341 048     

Rahoitusarvopaperit  48 748 14 123     

 Osakkeet ja osuudet 13 957 13 622     

 Muut arvopaperit 34 791 501     

Rahat ja pankkisaamiset 1 363 756 1 865 310     

VASTAAVAA YHTEENSÄ   20 077 061 17 986 217     
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10 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

10.1 Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 
 

Käyttöomaisuuden arvostus 
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poisto-
suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskenta-
perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten 
poistojen perusteet. 
 

Sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. Ar-
vostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä 
tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. 
 

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
Tilikaudet eivät ovat vertailukelpoisia valtion edellisenä vuonna kunnille valtionosuuksien 
ja verotulojen yhteydessä maksamien koronatukien vuoksi (Muonion osuus noin oli 1 
milj.euroa). Käyttötaloudessa tilinpäätösvuonna 2021 terveystoimeen saadut koronatuet 
(noin 550 000 euroa) vaikeuttavat vertailtavuutta edelliseen vuoteen. 1.8.2021 toteutettu 
organisaatiouudistus muutti kaikkien hallinnonalojen sisältöä edelliseen vuoteen verrat-
tuna. 
 

10.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 

Sisäiset liiketapahtumat: 
- Sisäiset velat ja saamiset, toimintavuoden aikainen keskinäinen liikevaihto sekä 

muut sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu. 
 
Vähemmistöosuudet: 

- Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.  
 

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset: 
- Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on pu-

rettu 80 % yli-/alijäämätileille ja 20 % laskennallisen verovelan tilille. Emon ja mui-
den konserniyhteisöjen poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on purettu 100 % 
yli-/alijäämätileille. 

 
Suunnitelmapoistojen oikaisu: 

- Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunni-
telman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman 
erää Voitto/Tappio edellisiltä tilikausilta vastaan. 

 
Kuntayhtymät: 

- Kuntayhtymien taseet ja niiden liitetiedot on yhdistelty lukuarvoltaan omistusosuu-
den mukaisesti.  
 

Osakkuusyhteisöt 
- Osakkuusyhteisöä ei ole yhdistelty konsernitaseeseen sen vähäisen merkityksen 

johdosta. 
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Suunnitelmapoistojen perusteet 
 

Aineettomat hyödykkeet    Poistomenetelmä 
 Aineettomat oikeudet  tasapoisto 5 v 
 Muut pitkävaikutteiset menot  
   Perustamis- ja järjestelymenot tasapoisto 3 v 
   Tutkimus- ja kehittämismenot tasapoisto 3 v 
   Konserniliikearvo  tasapoisto 5 v 
   Liikearvo   tasapoisto 5 v 
   Atk-ohjelmat  tasapoisto 3 v 
   Muut   tasapoisto 10 v 
Aineelliset hyödykkeet 
 Maa- ja vesialueet  ei poistoaikaa 
 Rakennukset ja rakennelmat 
   Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 30 v 
   Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 20 v 
   Talousrakennukset  tasapoisto 15 v 
   Vapaa-ajan rakennukset  tasapoisto 20 v 
   Asuinrakennukset  tasapoisto 30 v 
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 
   Kadut, tiet, torit ja puistot  menojäännöspoisto 15 % 
   Sillat, laiturit ja uimalat  menojäännöspoisto 10 % 
   Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 10 % 
   Vedenjakeluverkosto  menojäännöspoisto   7 % 
   Viemäriverkko  menojäännöspoisto   7 % 
   Kaukolämpöverkko  menojäännöspoisto 10 % 
   Sähköjohdot, muuntoasemat ja 
   ulkovalaistuslaitteet  menojäännöspoisto 15 % 
   Puhelinverkko, keskusasema ja 
   alakeskukset  menojäännöspoisto 20 % 
   Maakaasuverkko  menojäännöspoisto 12 % 
   Muut putki- ja kaapeliverkot menojäännöspoisto 15 % 
   Sähkö, vesi- yms. laitosten koneet menojäännöspoisto 15 % 
   Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet   menojäännöspoisto 15 % 
   Liikenteen ohjauslaitteet  menojäännöspoisto 20 % 
   Muut kiinteät koneet, laitteet ja 
   rakenteet   menojäännöspoisto 20 % 
 Koneet ja kalusto 
   Rautaiset alukset  tasapoisto 15 v 
   Puiset alukset ja muut uivat työkoneet tasapoisto   8 v 
   Muut kuljetusvälineet  tasapoisto   5 v 
   Muut liikkuvat työkoneet  tasapoisto   5 v 
   Muut raskaat työkoneet  tasapoisto 10 v 
   Muut kevyet koneet  tasapoisto   5 v 
   Sairaala-terveydenhuolto yms. laitteet tasapoisto   5 v 
   Atk-laitteet   tasapoisto   3 v 
   Muut laitteet ja kalusteet  tasapoisto   3 v 

Muut aineelliset hyödykkeet 
 Luonnonvarat  käytön mukainen poisto 
 Arvo- ja taide-esineet  ei poistoa 

Keskeneräiset hankinnat  ei poistoa 
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10.3  Tuloslaskelman liitetiedot vain ulkoiset erät 
 
Toimintatuotot tehtäväalueittain / kunta 2021 2020 

 Yleishallinto 112 445 195 663 

 1.8.2021 työpajatoiminta siirtyi Hyvinvointiin     

 Maaseututoimi 111 896 112 822 

 Elinkeinotoimi   6 844 

 1.8.2021 Elinkeinotoiminta siirtyi Elinvoimaan     

 Hyvinvointi 891 904 654 404 

 1.8.2021 työpajatoiminta siirtyi Hyvinvointiin     

 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 522 012 494 676 

 Elinvoima 1 911 089 1 858 210 

 1.8.2021 elinkeinotoiminta siirtyi elinvoimaan     

 Yhteensä 3 549 346 3 322 619 

       

 Konserni yhteensä 9 535 314 8 427 191 

    

Asiakaspalveluiden ostot 7 463 343 7 344 500 

Palveluiden ostot  2 629 268 2 482 028 

Myyntivoitot  58 689 36 010 

Myyntitappio  100 17 460 

    

Verotulojen erittely    

 Kunnan tulovero 7 786 401 7 985 122 

 Osuus yhteisöveron tuotoista 1 613 059 1 054 502 

 Kiinteistövero 1 023 713 893 789 

 Verotulot yhteensä 10 423 173 9 933 413 

Valtionosuuksien erittely    

 Kunnan peruspalveluiden valtionosuus 9 689 076 10 112 271 

 Siitä: Verotuloihin perustuva vos tasaus 966 708 1 264 839 

 Siitä: Veromenetysten kompensaatiot 1 325 940 1 236 862 

 Siitä: Harkinnanvarainen korotus 0 0 

 Opetus-kulttuuritoimen vos 115 419 107 263 

 Valtionosuudet yhteensä 9 804 495 10 219 534 

    

Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät   

    

 Ei ole satunnaisia tuottoja eikä satunnaisia kuluja.  
 
Poistoero Investointivarauksen purkaminen:   

 yläasteen saneeraus, kohde valmistunut 1.8.2002, poistoero 12.881,20 e/v 

 terveyskeskuksen vuodeosaston saneeraus, kohde valmistunut 

 31.12.2011, poistoero 16.666,67 e/v   

 yhteensä poistoero 29.547,87 euroa/vuosi.  
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Laskennalliset erät/vyörytyserät 

  2021 2020 

 Teknisen toimen alaiset kiinteistömenot 1 024 425 874 970 

 Laskennalliset vuokrat 51 555 57 330 

 Keskitetysti hoidetut tehtävät 399 671 363 307 

 Yhteensä 1 475 651 1 295 607 
 

10.4  Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Vastaavaa 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 
 

 Käyttöomaisuus 
Poistamaton 
hank.meno1.1  Lisäykset Vähenn. 

Rahoitus-
osuudet 

Siirrot erien 
välillä 

Tilikauden 
poisto 

Poistamaton 
hankintameno 
31.12. 

Aineettomat oikeudet 34 012,03 15 705,78       13 473,47 36 244,34 

Muut 198 456,67         36 615,09 161 841,58 

Aineettomat yhteensä 232 468,70 15 705,78       50 088,56 198 085,92 

Aineelliset hyödykkeet               

Maa-alueet 885 887,89 13 010,00 6 401,41       892 496,48 

Rakennukset               

Asuinrakennukset 1 761 084,22         80 931,82 1 680 152,40 

Hallinto- laitosrakennuk 4 312 540,94 2 025 673,69     867 291,91 294 274,65 6 911 231,89 

Tehdas- tuotantorakenn 46 497,51         36 529,42 9 968,09 

Talousrakennukset 35 303,05 2 894,71       3 728,22 34 469,54 

Rakennukset yhteensä 6 155 425,72 2 028 568,40   0,00 867 291,91 415 464,11 8 635 821,92 

Kiinteät rakent/laitteet 149 040,84         27 106,75 121 934,09 

Maarakenteet 318 788,92 19 229,23       32 426,41 305 591,74 

Vesirakenteet 4 333,29         385,71 3 947,58 

Johtoverkostot/laitteet 1 378 796,85 151 702,76     22 819,79 98 166,83 1 455 152,57 

Tietoverkko 6 145,21         921,78 5 223,43 

Kadut/tiet/torit/puistot 458 723,52 19 163,25     14 817,10 70 161,47 422 542,40 

Linja-auto-odotuskatok. 255,80         51,16 204,64 

Ulkovalaistuslaitteet 59 271,55         8 890,73 50 380,82 

Kiinteät rak/laitt. yht. 2 375 355,98 190 095,24 0,00 0,00 37 636,89 238 110,84 2 364 977,27 

Kuljetusvälineet 23 248,17         8 314,90 14 933,27 

Muut koneet ja kalusto 224 340,64 90 800,49       90 839,83 224 301,30 

Kalusto yhteensä 247 588,81 90 800,49       99 154,73 239 234,57 

Ennakkom/keskener. 970 442,98 102 968,62   34 000,00 -904 928,80   134 482,80 

Aineelliset yhteensä 10 634 701,38 2 425 442,75 6 401,41 34 000,00 0,00 752 729,68 12 267 013,04 
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Sijoitukset 

 

    Muut   

 Osakkeet Osakkeet Kuntayhtymä- osakkeet  

 konserniyhtiöt omistusyhteisöt osuudet ja osuudet Yhteensä 

Hankintameno 1.1 187 467,69 157 555,58 675 147,07 21 222,06 1 041 392,40 

Lisäykset/vähenn.       1 563,94 1 563,94 

Kirjanpitoarvo 31.12 187 467,69 157 555,58 675 147,07 22 786,00 1 042 956,34 

      

 Jvk-, muut laina- ja muut saamiset  

 Jvk-laina- Saamiset Saamiset Saamiset  Yhteensä 

 saamiset 
konserniyhtei-
söt kuntayhtymät 

muut yhtei-
söt  

Hankintameno 1.1   55 326,17   20 000,00 75 326,17 

Lisäykset   0,04   20 000,00 20 000,04 

Vähennykset       -20 000,00 -20 000,00 

Kirjanpitoarvo 31.12   55 326,21   20 000,00 75 326,21 

 

 

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 
 

Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (€) 

  omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden 

  osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ 

      tappiosta 

Tytäryhteisöt:             

Asunto Oy Kullero Muonio 100 % 100 % 96 044 170 169 -456 

Kiint.Oy Muonion Kotikontu Muonio 100 % 100 % 412 457 141 097 -258 

Kiint. Oy Muonio Hilla Muonio 51 % 51 % 19 392 236 974 546 

Kiint.Oy Muonion Lakka Muonio 51 % 51 % 14 321 283 100 1 169 

Kuntayhtymät:             

Lapin sairaanhoitop. Rovaniemi 1,64 % 1,64 % 686 914 2 432 592 40 352 

Kolpeneen palv.kesk. Rovaniemi 1,20 % 1,20 % 57 188 167 090 13 826 

Kemi-Tornion koulu- Tornio           

tus ky Lappia Kemi 3,09 % 3,09 % 1 016 007 156 059 -29 145 

Lapin liitto Rovaniemi 1,30 % 1,30 % 20 940 48 100 -2 656 

Lapin pelastuslaitos Rovaniemi 1,30 % 1,30 %       

Lapin jätehuolto Sodankylä 5,50 % 5,50 % 204 710 64 250 44 880 

Yhdistelemättömät             

Osakkuusyhteisöt:             

Alamuonion Autola Muonio 23 %         

Kiint.Oy Muonion Virasto-
talo Muonio 12,63 % 12,63 %       

LapIt Oy Rovaniemi 4,50 % 4,50 %       

Yhteensä       2 527 973 3 699 431 68 258 
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Saamisten erittely (€) 

 

  2021  2020 

 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 

Saamiset tytäryhteisöiltä         

  Myyntisaamiset   28 621   30 008 

  Lainasaamiset         

  Muut saamiset         

  Siirtosaamiset         

  Yhteensä   28 621   30 008 

Saamiset kuntayhtymiltä,         

joissa kunta jäsenenä         

  Myyntisaamiset   34 030   53 347 

  Lainasaamiset         

  Muut saamiset         

  Siirtosaamiset   309 489   69 558 

  Yhteensä   343 519   122 905 

Saamiset osakkuus- sekä         

muilta omistusyhteis.         

  Myyntisaamiset         

  Lainasaamiset         

  Muut saamiset         

  Siirtosaamiset         

  Yhteensä         

Saamiset yhteensä 0 372 140 0 152 913 

 

 

 

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

 

  Konserni   Kunta   

Lyhytaikaiset muut saamiset 2021 2020 2021 2020 

Kelan korvaus työterv.huol. 35 381 31 832 27 000 22 000 

EU-tuet ja avustukset 36 757 96 893 36 757 96 893 

Valtionavus./käyttötalous 106 235 16 792 106 235 16 792 

Valtionavus./investointi 43 556 20 902 34 000 20 902 

Yhteensä: 221 929 166 419 203 992 156 587 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset         

LSHP  309 489 69 558 309 489 69 558 

Sodankylän kunta 16 114   16 114   

Yhteensä: 325 603 69 558 325 603 69 558 
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

 

Oman pääoman erittely     

 Konserni  Kunta  

 2021 2020 2021 2020 

Peruspääoma 1.1. 2 878 951 2 878 951 2 878 951 2 878 951 

Lisäykset         

Vähennykset         

Peruspääoma 31.12. 2 878 951 2 878 951 2 878 951 2 878 951 

         

Muut omat rahastot 1.1. 68 795 71 779     

Muut omat rahastot 31.12. 66 953 68 795     

         

Edell.tilikausien yli-/alijäämät 1.1. 1 514 364 -155 493 569 894 -922 348 

Tilikauden yli- / alijäämä 1 371 118 1 669 857 1 256 317 1 492 242 

Yli-/alijäämät yht. 31.12. 2 885 482 1 514 364 1 826 211 569 894 

         

Oma pääoma yht. 5 831 386 4 462 110 4 705 162 3 448 845 

 

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät 

   
Kunta 2021 2020 

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 569 894 -922 348 

Tilikauden yljäämä/alijäämä 1 256 317 1 492 242 

Kertynyt poistoero 31.12. 457 159 486 707 

Vapaaehtoiset varaukset 31.12. 0 0 

     

Kertynyt yli-/alijäämäja tuloksenkäsittelyerät yht. 2 283 370 1 056 602 

 

 Pakolliset varaukset 

 

Konserni 2021 2020 

Potilasvahinkovakuutusmaksu 113 114 136 588 

Eläkevaraukset 118 277 

Yhteensä 113 232 136 865 

 

 Kunnalla ei ole pakollisia varauksia. 

 

 Pitkäaikainen vieras pääoma 

 

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat 2021 2020 

   

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 450 000 637 500 

Muut pitkäaikaiset velat/vesihuollon liittymismaksut 725 998 690 124 

Yhteensä 1 175 998 1 327 624 
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Vieras pääoma 2021 2021 2020 2020 

  Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt- 

Velat tytäryhteisöille aikainen aikainen aikainen aikainen 

  Saadut ennakot 0 0 0 0 

  Ostovelat 0 0 0 0 

  Muut velat 0 0 0 0 

  Siirtovelat 0 0 0 0 

  Yhteensä 0 0 0 0 

          

Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä         

  Saadut ennakot 0 0 0 0 

  Ostovelat 0 188 012 0 384 646 

  Muut velat 0 0 0 0 

  Siirtovelat 0 0 0 0 

  Yhteensä 0 188 012 0 384 646 

          

Velat osakkuus-, sekä muille omistusyhteisöille        

  Saadut ennakot 0 0 0 0 

  Ostovelat 0 0 0 0 

  Muut velat 0 0 0 0 

  Siirtovelat 0 0 0 0 

  Yhteensä 0 0 0 0 

Vieras pääoma yhteensä 0 188 012 0 384 646 

 

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2021 2020 

Lyhytaikaiset siirtovelat /Kunta 

  Lomapalkkavelan ja hlösivukulujen jaksotus 1 114 798 1 040 893 

  Korkojaksotukset 1 977 4 051 

  Muut menojäämät 138 231 160 986 

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 255 006 1 205 930 

 

 

  



Muonion kunta   Tilinpäätös 2021                         141 (153) 
 

 
 
 
 

10.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 

 

Kunta   

 2021 2020 

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista   

  Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta 16 240 294 15 395 788 

  Kunnan osuus Kuntien takausk.kattamattomista takausvast. 0 0 

  Kunnan mahdollista vastuusta kattava osuus   

  takauskeskuksen rahastosta 10 638 9 593 

   

Vuokravastuut   

  Hyvinvointikeskuksen leasing vuokra v.2022 179 973 euroa     

  Hyvinvointikeskuksen leasing vuokrat v.2022-2040 yht. 3 329 500 €   

  Hyvinvointikeskuksen jäännösarvo sopimuskauden lopussa 1 578 682 €   

   

Takausvastuu 2021 2020 

  Vesiosuuskunta Aarian lainatakaus 374 857 394 981 

   

   

 2021 2020 

Kopiokoneet 33 684 35 572 

Lease Plan autovuokra 6 359 13 425 

Op autovuokra 0 12 188 

ALD Automotive autovuokra 45 577 0 

Postimaksukone 0 5 416 

Jousa jäänhoitokone 4 735 4 925 

Yhteensä 90 355 71 526 

   

Vuokravastuista seuraavalla tilikaudella maksettava osuus  18 836 27 722 

   

   

Konserni 2021 2020 

Kuntayhtymät, joissa kunta osakkaana sekä emon vastuut   

  Emon vastuut 5 373 394 5 297 810 

  Vuokravastuut 95 688 183 682 

  Leasing vastuut 80 366 560 

  ALV palautusvastuut 562 300 364 852 

Yhteensä 6 111 748 5 846 904 
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10.6  Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liite-
tiedot 

 

 
Henkilöstön lukumäärä ja tarkempi erittely henkilöstökuluista on kohdassa 1.5 Kunnan 
henkilöstö. 

 

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut  

 2021 2020 

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan   

  Palkat ja palkkiot 7 215 100,00 6 856 756,96 

  Henkilösivukulut   

      Eläkekulut 1 633 769,00 1 599 166,75 

      Muut henkilösivukulut 263 072,00 229 207,20 

  Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -91 209,00 -46 987,87 

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 9 020 732,00 8 638 143,04 

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja    

ja aineellisiin hyödykkeisiin 43 874,00 30,00 

Henkilöstökulut yhteensä 9 064 606,00 8 638 173,04 

   

   

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut  

 2021 2020 

Keskusta / Muonion osasto 388,00 461,50 

Kokoomus / Muonion osasto 170,00 74,00 

Sosiaalidemokraatit / Muonion osasto 66,00 96,00 

Vasemmistoliitto / Muonion osasto 324,00 335,00 

Tunturi-Lapin kristillisdemokraatit 43,00 0,00 

Yhteensä 991,00 966,50 

   

   

Tilintarkastajan palkkiot 2021 2020 

  Tilintarkastuspalkkiot 5 738,00 5 230,32 

  Tilintarkastajan lausunnot  1 612,00 

  Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 2 888,00 2 508,23 

  Muut palkkiot   279,62 

Palkkiot yhteensä 8 626,00 9 630,17 
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11 Eriytetyt tilinpäätökset, muu taseyksikkö   
    

11.1  Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 
 

Tuloslaskelma   
laitoksen omat sisäiset menot ja tulot eliminoitu  

   

 2021 2020 
   
LIIKEVAIHTO 457 741,03 409 841,21 
Muut toimintatuotot            14 929,54 8 639,89 

 472 670,57 418 481,10 
Materiaalit ja palvelut   
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
 Ostot tilikauden aikana -99 891,31 -73 183,27 
 Palveluiden ostot -101 830,02 -74 202,34 
Henkilöstökulut   
  Palkat ja palkkiot           -90 198,91 -95 123,63 
  Henkilösivukulut   
    Eläkekulut                 -21 152,85 -21 804,55 
    Muut henkilösivukulut      -3 263,55 -3 247,77 

 -114 615,31 -120 175,95 
Poistot ja arvonalentumiset   
Suunn.mukaiset poistot         -136 794,85 -143 978,92 
Liiketoiminnan muut kulut -725,37 -9 228,13 
Liikeylijäämä/ -alijäämä 18 813,71 -2 287,51 
Rahoitustuotot ja -kulut   
  Muille maksetut korkokulut -3 298,84 -4 253,13 
Vyörytyserät -12 324,00 -11 644,00 
Tilikauden yli-/alijäämä 3 190,87 -18 184,64 
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Rahoituslaskelma 
 

 

  2021  2020  
Toiminnan rahavirta     

 Liikeyli-/alijäämä 18 813,71  -2 287,51  

 Poistot 136 794,85  143 978,92  

   155 608,56  141 691,41 

Investointien rahavirta     

 Investointimenot -  162 158,18  - 33 700,59  

 Rahoitusosuudet inv.menoihin       

   - 162 158,18  -33 700,59 

      
Toiminnan ja investointien rahavirta  -  6 549,62  107 990,82 

      
Rahoituksen rahavirta     

 Antolainauksen muutokset     

 Lainakannan muutokset     

   Pitkäaik. lainojen lisäys muilta     

   Pitkäaik. Lainojen vähennys muilta -100 000,00  -100 000,00  

   -100 000,00  -100 000,00 

 Oman pääoman muutokset     

 Muut maksuvalmiuden muutokset     

   Saamisten muutos kunnalta     

   Saamisten muutos muilta -  42 313,44  -7 537,18  

 

  Korottomien velkojen muutos kun-
nalta 149 664,55  -61 500,13  

   Korottomien velkojen muutos muilta 36 947,21  29 086,59  

   144 298,32  -39 950,72 

      
Rahoituksen rahavirta  44 298,32   -139 950,72 
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Tase 

 2021 2020 
VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Aineettomat hyödykkeet   
 Muut pitkävaikutteiset menot 7 318,48 9 270,08 
Aineelliset hyödykkeet   
 Hallinto- ja laitosrakennukset 407 547,29 432 499,17 
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 455 152,57 1 387 136,85 
 Muut kiinteät rakenteet 60 405,22 54 028,27 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 923 105,08 1 873 664,29 

   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
 Saamiset   
 Lyhytaikaiset saamiset   
  Myyntisaamiset 171 499,15 129 185,71 

   
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 101 922,71 2 012 120,08 

   
   
VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA   
Jäännöspääoma 1 337 046,00 1 337 046,00 
 Liittymismaksurahasto   
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -389 375,55 -371 190,91 

 Tilikauden yli/alijäämä 3 190,87 -18 184,64 

Oma pääoma yhteensä 950 861,32 947 670,45 
VIERAS PÄÄOMA   
Pitkäaikainen vieras pääoma   
 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 167 500,00 267 500,00 
 Muut velat / Liittymismaksut 725 998,37 690 123,72 
Lyhytaikainen vieras pääoma   
 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 100 000,00 100 000,00 
 Ostovelat 8 327,27 3 453,05 
 Siirtovelat/lomapalkkajaksotus -428,80 3 372,86 

 Yhdystilivelka/korottomat velat kunn 149 664,55   

 1 151 061,39 1 064 449,63 

   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 101 922,71 2 012 120,08 
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Tuloslaskelma 
Talousarviovertailu (sisäiset mukana) 

 

 2021 2020 

LIIKEVAIHTO 565 782,42 528 580,88 
Muut toimintatuotot            15 013,54 8 711,89 

 580 795,96 537 292,77 
Materiaalit ja palvelut   
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
 Ostot tilikauden aikana -101 813,84 -75 598,33 
 Palveluiden ostot -207 948,88 -190 598,95 
Henkilöstökulut   
  Palkat ja palkkiot           -90 282,91 -95 123,63 
  Henkilösivukulut   
    Eläkekulut                 -21 152,85 -21 804,55 
    Muut henkilösivukulut      -3 263,55 -3 247,77 

 -114 699,31 -120 175,95 
Poistot ja arvonalentumiset   
Suunn.mukaiset poistot         -136 794,85 -143 978,92 
Liiketoiminnan muut kulut -725,37 -9 228,13 
Liikeylijäämä/ -alijäämä 18 813,71 -2 287,51 
Rahoitustuotot ja -kulut   
  Muille maksetut korkokulut -3 298,84 -4 253,13 
Vyörytyserät -12 324,00 -11 644,00 
Tilikauden yli-/alijäämä 3 190,87 -18 184,64 

 

  

 

 

 

11.2 Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 
 
Vesihuoltolaitos 1.1.-31.7.2021 
 
Tehtävän kuvaus 
 

Vesilaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille puhdasta vettä sekä puhdistaa käyttäjiltä 
tulevat jätevedet määräysten mukaisesti.   
   
Vesilaitos, Muonio  
Alkalointilaitoksen valmistuttua kirkonkylän, Oloksen ja Särkijärven vesi otetaan Hirsilai-
tavaarasta Kalliosalmen vedenottamon toimiessa varavedenottamona. Vesijohtolinjojen 
yhteispituus on n. 50 km.   
   
Viemärilaitos, Muonio  
V. 2008 on valmistunut kirkonkylälle uusi jätevedenpuhdistamo, jonne johdetaan 
myös Oloksen ja Särkijärven alueen jätevedet uutta siirtoviemäriputkea pitkin. Pump-
paamoita on 16 kpl. Viemärilinjojen pituus on n. 48 km.  
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Vesilaitos, Olos  
Olostunturin kaava-aluetta varten on oma vedenottamo, joka toimii nykyisin varaveden-
ottamona ja lisäksi paineenkorotusasema II-kaava-alueella. Vesijohtolinjan pituus 13,10 
km. Olokselle toimitetaan talousvesi Kalliosalmen vedenottamolta. Tuomaanpalon alu-
eelle on rakennettu 1,5 km vesijohtoverkostoa.  
   
Viemärilaitos, Olos  
Olostunturin jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin kirkonkylän puhdistamoon. Olok-
sen alueen viemärilinjan pituus on n. 13,10 km. Tuomaanpalon alueelle on rakennettu 
1,5 km viemäriverkostoa.  
  
Viemärilaitos, Särkijärvi  
Särkijärvelle on rakennettu aiemmin viemärilinja (n. 1 km), johon on liitetty entinen koulu 
ja kahdeksan yksityistä kiinteistöä. Särkijärven puhdistamo on poistunut käytöstä syk-
syllä 2010. Särkijärven jätevedet johdetaan kirkonkylän puhdistamolle käsiteltäviksi. Sa-
maan aikaan rakennettiin yhdysvesiputki Muonio-Särkijärvi –välille jolloin kiinteistöille 
voitiin tarjota mahdollisuus liittyä myös käyttöveteen. 2012–2013 vuoden aikana vesi- ja 
viemäriverkostoa on laajennettu Pallaksen/Kalliotien alueelle. Särkijärven viemäriverkon 
pituus nyt 8 km.   
   
Vedenottamot  
Vuoden 1999 aikana on otettu käyttöön Kalliosalmen vedenottamo (Ylimuonio), joka toi-
mii tällä hetkellä varavedenottamona. Hirsilaitavaaran vedenottamo toimii päävedenotta-
mona. Raakavettä alkaloimalla nostetaan veden PH-arvo määräysten mukaiseksi.   
 

Palvelulupaus ja yleistavoitteet 
 

Tavoitteenamme on toimittaa kuluttajille puhdasta vettä sekä puhdistaa jätevettä mää-
räysten mukaisesti.  
 

Seuraamme palvelulupauksen toteutumista mm. seuraavilla mittareilla 

vesihuollon investoinnit  2018 2020 

€/m2 0,05 0,14 

typen määrä käsitellyssä jätevedessä      

g/m3 49,92 33,3 

fosforin määrä käsitellyssä jätevedessä      

g/m3 0,35 0,14 
 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Uutta vedenottamoa kirkonkylän läheisyyteen ei rakennettu, koska saatu urakkatarjous 
oli selvästi yli kustannusarvion. 

 
Organisaatiouudistuksen yhteydessä vesihuoltolaitoksen päällikkö vaihtui ja edellinen 
päällikkö siirtyi täysin rakennusvalvontaan. Vesihuoltolaitoksen päällikön käytettävissä 
oleva resurssi kasvoi 0,3 -> 0,6 henkilötyövuoteen. 
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Puhdistamon toiminta 
lupaehtojen mukaisesti  

Vesilaitoksen henkilöstön 
koulutus, puhdistamon 
laitteiston ylläpito/paran-
taminen.  
  

Edellisin vuoden lupaehto-
jen täyttymisen tarkastelu 
tammi-helmikuussa.  

Lupaehdot ovat täytty-
neet.  
Vesihuoltolaitoksen toi-
nenkin asentaja on suorit-
tanut vesihuoltolaitoksen 
ammattipätevyyden.  

Toimittaa kuluttajille 
puhdasta vettä, sekä 
puhdistaa heiltä tulevat 
jätevedet määräysten 
mukaisesti.  
  

Ajantasaisten laitteisto-
jen- ja tekniikan hyvä yllä-
pito sekä verkostojen pe-
ruskorjaukset  
  

Etäluettavat mittarit 200 kpl 
asennettuna kirkonkylälle.  
   
Vähintään 1 km vesi- ja 
viemärilinjaa saneerattu.  
  
Kirkonkylän päävesijohto-
jen possutus.   

Etäluettavia mittareita 
asennettu alle 200 kpl.  
 
Vesi- ja viemärilinjaa ei 
ole saneerattu.  
 
Kirkonkylän päävesijohto 
possuttamatta. 

Vesilaitostoiminnan uu-
delleen organisointi  

Selvitystyö vesihuoltolai-
toksen tulevaisuuden or-
ganisaatiosta.  

Onko tulevaisuuden suun-
nitelma tehty.  

Ei ole tehty.  

 
 

Vesihuoltolaitos 1.8.-31.12.2021 
 
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  2018 2020 

€/m2 0,05 0,14 

typen määrä käsitellyssä jätevedessä      

g/m3 49,92 33,3 

fosforin määrä käsitellyssä jätevedessä      

g/m3 0,35 0,14 

 
Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet 
 

Etäluettavien mittareiden asentaminen jatkui, mutta niitä ei saatu asennettua aivan ta-
voitemäärää. 

 
  



Muonion kunta   Tilinpäätös 2021                         149 (153) 
 

 
 
 
 

Anttilan jätevesipumppaamo saneerattiin. 
 
Uudelle paloaseman tontille rakennettiin vesi- ja viemärilinja, johon on mahdollista liittää 
myös kaukolämpölaitos tai alueelle tulevia uusia rakennuksia. 
 
Korjattiin 2 paineviemärivuotoa ja 2 vesijohtovuotoa. Merkittävin vesivuoto tapahtui huol-
toasema SEO:n läheisyydessä, joka katkaisi vt 21. vieressä kulkevan kevyenliikenteen-
väylän. 
 
Organisaatiouudistuksen yhteydessä 1.8.2021 vesihuoltolaitoksen päällikkö vaihtui ja 
edellinen päällikkö siirtyi täysin rakennusvalvontaan 1.1.2022 alkaen. Vesihuoltolaitok-
sen päällikön käytettävissä oleva resurssi kasvoi 0,3 -> 0,6 henkilötyövuoteen. 

 
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet  

Talousarviotavoite  Toimenpiteet  Mittarit  Toteuma 

Puhdistamon toi-
minta lupaehtojen 
mukaisesti  

Vesilaitoksen henkilöstön 
koulutus, puhdistamon 
laitteiston ylläpito/paran-
taminen.  
  

Edellisin vuoden lupaehto-
jen täyttymisen tarkastelu 
tammi-helmikuussa.  

Lupaehdot ovat täyttyneet.  
Vesihuoltolaitoksen toinenkin 
asentaja on suorittanut vesi-
huoltolaitoksen ammattipäte-
vyyden.  

Toimittaa kuluttajille 
puhdasta vettä, 
sekä puhdistaa 
heiltä tulevat jäteve-
det määräysten mu-
kaisesti.  
  

Ajantasaisten laitteisto-
jen- ja tekniikan hyvä yllä-
pito sekä verkostojen pe-
ruskorjaukset  
  

Etäluettavat mittarit 200 kpl 
asennettuna kirkonkylälle.  
   
Vähintään 1 km vesi- ja 
viemärilinjaa saneerattu.  
  
Kirkonkylän päävesijohto-
jen possutus.   

Etäluettavia mittareita asen-
nettu alle 200 kpl.  
 
Vesi- ja viemärilinjaa ei ole 
saneerattu.  
 
Kirkonkylän päävesijohto pos-
suttamatta. 

Vesilaitostoiminnan 
uudelleen organi-
sointi  

Selvitystyö vesihuoltolai-
toksen tulevaisuuden or-
ganisaatiosta.  

Onko tulevaisuuden suun-
nitelma tehty.  

Ei ole tehty.  

 
 
Taulukko taksoista ja liikevaihdosta 
 
 Kirkonkylän vesilaitos 
 

Alv 0 % 1.1. -30.4./1.5.-31.12 

Käyttömaksu vesi 1,71/1,88 /m³ 

Käyttömaksu jätevesi 2,39/2,63 /m³ 

Perusmaksu vesi, kk 36,55/40,21 €/vuosi 

Perusmaksu jätevesi, kk 36,55/40,21 €/vuosi 

Perusmaksu vesi, Särkijärvi 80,99/89,09 €/vuosi 

Perusmaksu jätevesi Särkijärvi 80,99/89,09 €/vuosi 

  

  

Liikevaihto €, kk v.2021 283 286,70 

Liikevaihto €, kk v.2020 235 483,38 

Liikevaihto €, Särkijärvi v. 2021 17 602,74 

Liikevaihto €, Särkijärvi v. 2020 23 260,19 

 

 



Muonion kunta   Tilinpäätös 2021                         150 (153) 
 

 
 
 
 
 Oloksen vesilaitos 

 vesilaitos 

Alv 0 % 1. 1.-30.4.– /1.5.– 31.12. 

Käyttömaksu vesi 1,71/1,88 € /m³ 

Käyttömaksu jätevesi 2,39/2,63 €/m³ 

Perusmaksu vesi 73,60/80,96 € /vuosi 

Perusmaksu jätevesi 73,60/80,96 € /vuosi 

  

Liikevaihto €, v.2021 87 083,18 

Liikevaihto €, v.2020 64 121,26 

 
 
Käyttötalous 
 

Tulot ja menot ta+muutos toteutuma     poikkeama ta-muutos poikkema % 

Toimintatulot 509 250 580 795,96 -71 546  114,0 

Toimintamenot -410 419 -425 187,40 14 768  103,6 

Toimintakate 98 831 155 608,56 -56 778  157,4 

Poistot  -136 794,85 136 795   

Vyörytyserämenot  -12 324,00 12 324   

Kate yhteensä 98 831 6 489,71 92 341  3,2 

 
 

Investoinnit 

 
8470/Vesilaitos 

Hanke 804/Paloaseman vesihuoltolinja 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot 0,00  0,00 -46016,70 46016,70  -46016,70 

Tulot    0,00    

Netto 0,00  0,00 -46016,70 46016,70  -46016,70 

Hanke 807/Kk vesi- ja viemärilinjat 

Menot -37500,00  -37500,00 -22179,81 -15320,19 -6039,27 -28219,08 

Tulot    0,00    

Netto -37500,00  -37500,00 -22179,81 -15320,19 -6039,27 -28219,08 

Hanke 808/Kirkonk.lieveal. vesi-viemäri 

Menot -15000,00  -15000,00 -6537,35 -8462,65  -6537,35 

Tulot    0,00    

Netto -15000,00  -15000,00 -6537,35 -8462,65  -6537,35 

Hanke 812/Vedenottamon rakentaminen 

Menot -310000,00  -310000,00 -10455,42 -299544,58 -7605,96 -18061,38 

Tulot    0,00    

Netto -310000,00  -310000,00 -10455,42 -299544,58 -7605,96 -18061,38 
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 8480/Viemärilaitos 

Hanke 804/Paloaseman vesihuoltolinja 

  Talousarvio- Määrärahan Talousarvio+ Toteutunut Poikkeama Aikaisemmat Kustannukset 

  määräraha muutos muutokset     kustannukset yhteensä 

Menot 0,00  0,00 -28586,13 28586,13  -28586,13 

Tulot    0,00    

Netto 0,00  0,00 -28586,13 28586,13  -28586,13 

Hanke 807/Kk vesi- ja viemärilinjat 

Menot -37500,00  -37500,00 -37519,10 19,10 -16780,52 -54299,62 

Tulot    0,00    

Netto -37500,00  -37500,00 -37519,10 19,10 -16780,52 -54299,62 

Hanke 808/Kirkonk.lieveal. vesi-viemäri 

Menot -15000,00  -15000,00 -10863,67 -4136,33  -10863,67 

Tulot    0,00    

Netto -15000,00  -15000,00 -10863,67 -4136,33  -10863,67 

 

Vesilaitoksen liitetiedot 
 

Muonion kunnan vesilaitoksen käsittely muutettiin 1.1.2015 lukien laskennallisesta ta-
seyksiköstä kirjanpidolliseksi taseyksiköksi. Laskennallisen taseyksikön jäännöspää-
omasta muodostettiin kirjanpidollisen taseyksikön peruspääoma. 
 
Vesilaitoksen maksuja on korotettu 1.5.2021 lukien 10 %, 1.5.2020 maksuja korotettiin  
7 %, 1.5.2019 korotus oli 15 % ja vuoden 2018 alusta lukien 10 %.  
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12 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 
 

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 
Kirjanpitokirjat: 
- pääkirja atk-listoina 
- päiväkirja atk-listoina 
- osto- ja myyntireskontraraportit sekä saldolistat atk-listoina 
- luettelo kunnan arvopapereista 
- verotilitysten seurantakortit 
- arvonlisäverotilitysten atk-listat 
- palkkakortisto tietokonelistoina 
- talousarviolainojen kortisto 
- käyttöomaisuus Kasperi-käyttöomaisuusohjelma 
- irtaimistoluettelot kortistona 
 
Tositelajit: 
 

 
Kirjanpitokirjat, luettelot ja selvitykset on säilytetty kunnan arkistoon kunnan arkistosuun-
nitelman mukaisesti. 

 

Tositelaji Nimi 
1 Pankkitositteet 
8     
9 

M2 
Palkkatositteet 

10 KP Laskennalliset 
11 KP Automaattikirjaukset 
12 SL Laskennalliset 
13 SL Automaattikirjaukset 
14 Vyörytykset 
15 Luottotappiot 
20 Ostolaskujen maksut 
21 Ostolaskut WF 
22 Ostolaskut ostoreskontra 
23 Ostolaskut / projektit 
30 Myyntireskontran suoritukset 
31 MR/Yleislaskutus 
32 MR/ProConsona 
33 MR/Vesi- ja jätevesilaskutus 
34 Sisäiset vesilaskut 
35 Vesilaskut 
40 Viitteettömät suoritukset 
50 Toimeentulotuki 
86 Hyvitysten kohdistus 
87 Korkolaskut 
88 Sopimuslaskutus 
89 Sisäinen laskutus 
90 Muistiot 
96 Kirjanpidon tulos 
97 Kirjanpidon tulos laskennall. 
98 Sisäisen laskennan tulos 
99  Sisäisen laskennan tulos lask. 

100 Liitetietotosite 
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13 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkinnät 


