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    20.10.2017  
 
 
 
Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 30.10.2017 klo 18.00  
Paikka  kunnantalon valtuustosali 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
3. Ero teknisen lautakunnan varajäsenyydestä  
4. Varajäsenen valinta tekniseen lautakuntaan 
5. Ero kiinteistötoimituksen uskotun miehen tehtävästä  
6. Maaseutulautakunnan valinta 
7. Tuloveroprosentti vuodelle 2018 
8. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 
9. Tuomaanpalon tonttien myyntiehdot 
10. Uuden terveyskeskuksen muuttaminen hyvinvointikeskukseksi ja Sote-uudistukseen valmistau-

tuminen 
11. Lisämääräraha työpajan pakettiauton hankintaan 
12. Investointimäärärahan siirto  
13. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 
14. Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuuston tiedoksi 
15. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimuksen uudistaminen  
16. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 
17. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
18. Muiden asioiden käsitteleminen 
19. Kokouksen päättäminen 

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

pito ti 7.11.2017 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä sekä lisätään kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi ti 7.11.2017. 

 
 
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja  Hannaleena Huhtamäki  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on pe 20.10.2017 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoi-

tustaululle sekä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi.  
 
 
 

Aira Luhtaanmäki 
ilmoitustaulun hoitaja 

  



Muonion kunta   Esityslista/  5/2017 129  
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
 
    30.10.2017 
 
 
 
Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 30.10.2017 klo 18.00–19.15 

Paikka  kunnantalon valtuustosali 

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

Mika Brännare  jäsen 
Mikael Heikkilä ” 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Jukka Korhonen ” 
Anneli Kuortti ” 
Matti Myllykangas ” (70–83§ ja 85–88§) 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Sakari Silén  ” 
Petri Sinikumpu ” 
Juha Niemelä varajäsen  (Petteri Hirsikankaan tilalla) 
Pirkko Rauhala ” (Matti Myllykankaan tilalla 84 §) 

 
 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen 
  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola 

 sosiaalijohtaja Päivi Salminen 
sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa (70-77§ ja 79-88§) 
maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen  
taloussihteeri Merja Hietala 
kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka 
 

Poissa  Petteri Hirsikangas 
 
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus (todettiin 70 §) 
 
 
Asiat  1–19, 70–88 § 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 6.11.2017, kunnantalo 
 
 
  Mika Brännare  Manu Friman 
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Pöytäkirja on ollut ti 7.11.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 7.11.2017 
 
 
  Matti Pinola 
  pöytäkirjanpitäjä 
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70 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asiois-
ta, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston 
kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin val-
tuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 
Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla. 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä val-
tuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsitte-
lyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä vä-
hintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.  
 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, jo-
ka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsit-
telemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston pu-
heenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti 
tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsut-
tava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu varaval-
tuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojärjestystä. 
Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjes-
tyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kut-
sua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen 
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat vara-
valtuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösval-
tainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 20.10.2017 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja 
kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verkkosivuilla 
ja laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Esityslista on toimitettu 
valtuuston 15.6.2017 päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, 
kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkas-
tuslautakunnan jäsenille 25.10.2017. 
 
Kokoomuksen valtuutettu Petteri Hirsikangas on 24.10. ilmoittanut esteestä 
saapua valtuuston kokoukseen. 

 
Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, 

että läsnä on 16 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Puheenjohtaja totesi 
kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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71 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

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

 
Päätös Puheenjohtaja esitti menettelyksi pöytäkirjantarkastajien valitsemisen aak-

kosjärjestyksessä. Menettely hyväksyttiin. 
 

Valtuusto valitsi tarkastajiksi Mika Brännaren ja Manu Frimanin. 
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72 § – asia 3 
Ero teknisen lautakunnan varajäsenyydestä 
Dnro 168/26.9.2017 

– Kunnanhallitus 23.10.2017, 265 § 
 

Minna Hyöky on ilmoittanut, että hän ei voi toimia teknisen lautakunnan va-
rajäsenenä, koska hän toimii Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen jäsene-
nä. Hyöky anoo eroa teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävistä. 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Minna Hyökyn ero-
ilmoituksen ja myöntää hänelle eron teknisen lautakunnan varajäsenyy-
destä. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

 
— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 72 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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73 § – asia 4 
Varajäsenen valinta tekniseen lautakuntaan 

Minna Hyöky on toiminut teknisen lautakunnan varajäsenenä. Myöntäes-
sään eron Minna Hyökylle teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävistä 
valtuuston tulee valita hänen tilalleen varajäsen tekniseen lautakuntaan. 

Kunnanvaltuusto valitsi teknisen lautakunnan 15.6.2017 seuraavasti: 
 
jäsen  varajäsen 
Mika Brännare Pekka Veisto 
Jari Makkonen Johanna Jäntti 
Mirja Metsola Minna Marjukka Hyöky 
Katja Muotka  Aki Jauhojärvi 
Pirkko M. Rauhala Rami Kurhela 
Rami Rauhala Johannes Rauhala 
Juha Särkijärvi Ritva-Liisa Ahoniemi 
 
Brännare toimii puheenjohtajana ja Muotka varapuheenjohtajana. 

 
 Lainsäädäntö 
 

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

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

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

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

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvo lain säännökset. Kunnal-
listen toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kun-
nallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

  
Kunnan säännöt 

 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lauta-
kuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtai-
sen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuu-
tettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 
 
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan 
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hal-
lintosäännön mukaisesti. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 73 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi tekniseen lautakuntaan 
varajäseneksi Minna Back-Tolosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
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74 § – asia 5 
Ero kiinteistötoimituksen uskotun miehen tehtävästä 
Dnro 169/29.9.2017 
 
– Kunnanhallitus 23.10.2017, 264 §  
 

Tarja Kangosjärvi on ilmoittanut, että hän ei voi toimia kiinteistötoimituksen 
uskotun miehen tehtävissä. 

 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Tarja Kangosjärven 
ero-ilmoituksen ja myöntää hänelle eron kiinteistötoimituksen uskotun mie-
hen tehtävästä. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 74 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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75 § – asia 6 
Maaseutulautakunnan valitseminen 
 
– Kunnanhallitus 5.6.2017, 150 §  

Valtuusto hyväksyi 12.4.2012 sopimuksen lainsäädännön perusteella kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvien hallinnollisten tehtävien 
hoitamisesta ja tarpeellisten palvelujen järjestämisestä Enontekiön, Kittilän 
ja Muonion kuntien alueella. Muonion kunta toimii isäntäkuntana ja tehtä-
vistä vastaa maaseutulautakunta. 

Sopimuksen mukaan valtuusto valitsee lautakuntaan seitsemän jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää kaksi jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto kolme jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. 

Puheenjohtaja valitaan valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi Kittilän valtuuston ja 1. varapuheenjohtaja Enontekiön valtuuston 
nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi puheenjohtaja Enontekiön val-
tuuston ja 1. varapuheenjohtaja Kittilän valtuuston nimeämistä jäsenistä. 
Isäntäkunnan valtuusto valitsee 2. varapuheenjohtajan koko valtuusto-
kaudeksi.  

 Lainsäädäntö 

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

1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva  

henkilö   

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

eella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 

palveluksessa  

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-

nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastet-

tavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysy-

myksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 

tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan 

olennaista hyötyä tai vahinkoa.  

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

 Kunnan säännöt 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan maaseutulautakuntaan valtuusto valitsee 
seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä valtuuston 
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toimikautta vastaavaksi ajaksi maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuk-
sen mukaisesti.  
 
Puheenjohtajiston valtuusto valitsee joko toimikaudekseen tai kahden vuo-
den toimikaudeksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää kaksi jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto kolme jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  
 
Valtuusto valitsee puheenjohtajan toimikautensa kahdeksi ensimmäiseksi 
vuodeksi Kittilän valtuuston ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Enonteki-
ön valtuuston nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi puheenjohtajan 
Enontekiön valtuuston ja ensimmäisen varapuheen-johtajan Kittilän val-
tuuston nimeämistä jäsenistä. Valtuusto valitsee toisen varapuheenjohta-
jan.  
 
Enontekiön kunnanvaltuusto kokoontunee 14.6. ja Kittilän valtuuston  
kokoontumisesta ei vielä ole tiedossa ajankohtaa kunnanhallituksen esitys-
listan lähtiessä. 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
– valitsee maaseutulautakuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilö-

kohtaisen varajäsenen 

– valitsee lautakuntaan puheenjohtajan ajalle 1.6.2017–31.5.2019 ja 

1.6.2019–31.5.2021  

– valitsee valituista lautakunnan ensimmäisen varapuheenjohtajan 

– valitsee valituista lautakunnan toisen varapuheenjohtajan.   

 
Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 15.6.2017, 48 §  

Päätös Valtuusto nimesi tässä vaiheessa muoniolaiset luottamushenkilöt seuraa-
vasti: 

 
jäsen  varajäsen 
Markku Rauhala Manu Friman 
Hanne Tapojärvi-Lompolo Reino Kangosjärvi 
 
Maaseutulautakunta valitaan sen jälkeen, kun Enontekiön ja Kittilän val-
tuustot nimeävät edustajansa. 
 

— — 
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– Kunnanhallitus 23.10.2017, 269 § 

 
Enontekiön kunnanvaltuusto on 12.6.2017 (53 §) päättänyt nimetä maa-
seutulautakuntaan seuraavat henkilöt: 
 
jäsen  varajäsen 
Kati Peltovuoma Pentti K. Keskitalo 
Hannu Ranta  Birgitta Eira 
 
Samalla Enontekiön kunnanvaltuusto päätti nimetä lautakunnan 
1.varapuheenjohtajaksi valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuo-
deksi sekä puheenjohtajaksi valtuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi 
vuodeksi Hannu Rannan. 

 
Kittilän kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (42§) päättänyt nimetä maaseutu-
lautakuntaan seuraavat henkilöt: 
 
jäsen  varajäsen 
Maija Linnala  Leena Vanhatalo 
Juha Hettula  Vilho Molkoselkä 
Juha Toivola  Aaro Granroth 
 
Samalla Kittilän kunnanvaltuusto päätti nimetä lautakunnan puheenjohta-
jaksi valtuustokauden ensimmäiseksi ja toiseksi vuodeksi sekä 
1.varapuheenjohtajaksi valtuustokauden kolmanneksi ja neljänneksi vuo-
deksi Juha Hettulan. 

  
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee maaseutulauta-
kunnan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi maaseutuhallinnon yh-
teistoimintasopimuksen, hallintosäännön, kuntalain ja tasa-arvolain mukai-
sesti. 

 
Päätös Anne-Mari Keimiöniemi palasi kokouksen puheenjohtajaksi ennen tämän 

asian käsittelyä. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 75 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja valitsi luottamushenkilöt seu-
raavasti: 
 
jäsen  varalla 

  Markku Rauhala Hanna Roimaa 
  Hanne Tapojärvi-Lompolo Reino Kangosjärvi 
  Kati Peltovuoma Pentti K. Keskitalo 
  Hannu Ranta  Birgitta Eira 
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Maija Linnala  Leena Vanhatalo 
Juha Hettula  Vilho Molkoselkä 
Juha Toivola  Aaro Granroth 

 
Puheenjohtajaksi valtuusto valitsi valtuustokauden ensimmäiseksi ja toi-
seksi vuodeksi Juha Hettulan sekä valtuustokauden kolmanneksi ja nel-
jänneksi vuodeksi Hannu Rannan. 
 
1. varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi valtuustokauden ensimmäiseksi ja 
toiseksi vuodeksi Hannu Rannan sekä kolmanneksi ja neljänneksi vuodek-
si Juha Hettulan. 
 
2. varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 
Markku Rauhalan. 
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76 § – asia 7 
Tuloveroprosentti vuodelle 2018 
 
– Kunnanhallitus 25.9.2017, 240 § 
 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä päätettävä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista sekä 
muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kunnan tulee 
ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta 
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. 
 
Kunnan tuloverotuksella verotettava tulo on yleensä merkittävin kunnan  
tuloerä. Verotuksen tuloarvio määräytyy arvioitavan verotettavan tulon ja 
tuloveroprosentin mukaan. Tuloveroprosentin määräämisen perustana ei 
lain mukaan tarvitse olla laskelmia, sillä päätös on kunnallispoliittinen. Käy-
tännössä laskelmia ja arvioita on kuitenkin tarpeen tehdä mm. sen selvit-
tämiseksi, selviääkö kunta entisellä tuloveroprosentilla. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 
 
Verotulojen kehitykseen vaikuttavat veropohjien kehitys sekä veroperustei-
siin tehtävät muutokset. Kilpailukykysopimuksen sekä hallituksen veroke-
vennyksen johdosta työn verotus on keventynyt. Hallitus kompensoi vero-
tulojen menetyksiä kunnille valtionosuuksien kautta.   
 
Kuntaliiton verotuloennustekehikon mukaan kunnallisveron veropohja kas-
vaa ensi vuonna 2,1 %. Kunnille arvioidaan maksettavan kunnallisveroja 
1,9 % enemmän vuonna 2018 kuin vuonna 2017. Yhteisöveroa kunnille 
arvioidaan maksettavan 1,6 % vähemmän kuin vuonna 2017. Kaikki vero-
tulolajit huomioiden kuntien verotulojen arvioidaan nousevan 0,5 %. 
 
Kunnan tuloveroprosentit ovat olleet: 
 
- vuodet 2008-2012  20,5 % 
- vuodet 2013-2014  20,75 % 
- vuodet 2015-2016  21 % 
- vuonna 2017  21,5 % 
 
Verohallinnon 11.9. julkaiseman tilaston mukaan kunnallisveroa on vuodel-
ta 2016 pantu maksuun 6,915 milj.euroa (-0,7 %) ja yhteisöveroa 0,672milj. 
euroa (+ 4,5 %). Kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on noin 
967 000 euroa. Vuosien 2017 ja 2018 kunnan maksamat verotuskustan-
nukset ovat noin 53 000 euroa.  
 
Kuluvan vuoden talousarviossa verotuloiksi on arvioitu 8 600 000 euroa, 
josta kunnallisveroa 7 100 000, kiinteistöveroa 1 000 000 ja yhteisöveroa 
500 000 euroa. Yhden veroprosentin vaikutus kunnallisverotuottoon on 
noin 350 000 euroa. Kunnan efektiivinen veroaste on 14,42 %. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ensi vuoden tuloveroprosentiksi 
21,5. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 76 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
 
  



Muonion kunta   Esityslista/  5/2017 143  
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
 
    30.10.2017 
 
 
 
77 § – asia 8 
Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 
 
– Kunnanhallitus 25.9.2017, 241 § 

 
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista, 
mutta käytännössä ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiinteistöve-
rolaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veroprosentit tulee il-
moittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistövero-
lain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosen-
tin suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädettyjen vaihteluvälien rajois-
sa samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteis-
töveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi vahvistetun verotusarvon perusteel-
la kiinteistön sijaintikunnalle.  

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälejä esitetään muutettavaksi vuodelle 
2018. Hallituksen esityksen luonnos kiinteistöverolain muuttamiseksi sisäl-
tää yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinra-
kennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajan korotuksen 
0,93–1,80 prosentista 1,03–2,00 prosenttiin. Lisäksi esitetään korotusta 
vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron vaihteluvälin ala- ja ylärajoihin 
0,41–0,90 prosentista 0,45–1,00 prosenttiin. Myös voimalaitosrakennusten 
ja -rakennelmien kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää on tarkoitus ko-
rottaa 3,10 prosentista 3,50 prosenttiin. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian siten, että yleisen 
kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 
kiinteistöveroprosenttien korotuksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2018 toimitettavassa verotuksessa, ja vakituisten asuinrakennus-
ten sekä voimalaitosrakennuksen ja –rakennelman kiinteistöveroprosentti-
en korotuksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitetta-
vassa verotuksessa. 

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esitystä eduskunnalle laista 
kiinteistöverolain muuttamiseksi, jonka mukaan veroprosenttien rajat vuo-
delle 2018 asetettaneen seuraavasti: 
 
– yleinen 1,03–2,00  
– vakituiset asuinrakennukset 0,41–0,90 
– muut asuinrakennukset 1,03–2,00  
– yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00–2,00 
– voimalaitokset enintään 3,10 
– rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00. 

 
Kunnan vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit ovat hallituksen korotusesi-
tyksen mukaisten raja-arvojen sisällä. 
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Keskeiset vuodelle 2017 vahvistetut kiinteistöveroprosentit ovat: 

     Tunturi–  koko 
    Muonio Lappi Lappi maa 

– yleinen  1,05 1,08 1,26 1,06 
– vakituinen asrak. 0,45 0,48 0,53 0,49 
– muu kuin vak. asrak. 1,05 1,14 1,16 1,15 
– rakentamaton rak.paik 2,00 
 

Kunnassa kiinteistöjen verotusarvot ovat vuonna 2017: 

– yleinen rakennus   35,9 milj. euroa 
– yleinen maapohja   15,8 ” 
– vakituinen asuinrakennus  42,1 ” 
– muu kuin vakituinen asuinrakennus  22,3 ” 
– rakentamaton rakennuspaikka paikka   0,2 ”. 
 

Maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 967 000 euroa. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää pitää kiinteistö-
veroprosentit vuoden 2017 tasolla. Vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit 
olisivat siten: 
– yleinen   1,05 
– vakituiset asuinrakennukset 0,45 
– muut asuinrakennukset 1,05 
– asuntotarkoitukseen kaavoitettu  

rakentamaton rakennuspaikka  2,00. 
 

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 77 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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78 § – asia 9 
Tuomaanpalon tonttien myyntiehdot 
Dnro 118/13.6.2017 
 
– Kunnanhallitus 28.8.2017, 203 § 
 

Tuomaanpalon kaava-alue alkaa olla valmis. Alueen rakennustonttien 
myyntiä varten tulee määritellä tonttien hinnat ja kaupan ehdot.  

Muonion kunnan hallintosäännön (47 §) mukaan valtuusto päättää taksois-
ta ja maksujen yleisistä perusteista ja maksuista ja niiden yksityiskohtaisis-
ta perusteista hallitus. 

Tuomaanpalon asemakaava-alueella tulee myyntiin 24 tonttia lomaraken-
nusten korttelialueella, 15 tonttia erillispientalojen korttelialueella ja yksi 
tontti rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella.  

Tontin myyntihintaesitys on tehty lähialueen muiden myytävänä olevien 
tonttien rakennusoikeuden neliöhintaa vastaavaksi. Erillispientalojen kort-
telialueella on rakennusoikeutta 350 m2/tontti, lomarakennusten korttelialu-
eella 170 m2/tontti ja rivitalojen korttelialueella 2100 m2/tontti.  

Esitettävissä tonttien myyntiehdoissa on määritelty ostajan ja myyjän vas-
tuut kaupan, lohkomisen ja lainhuudatuksen kustannuksista, ostajan vel-
vollisuus liittyä vesi- ja jätevesiverkostoon, tontin rakentamisvelvoite, ra-
kentamattoman tontin myyntikielto ilman kunnanhallituksen suostumusta ja 
kauppahinnan palautus kaupan purkautuessa. Lisäksi on esitetty, että so-
pimusrikkomuksesta määrätään rahallinen sanktio.  

Vesi- ja viemäriliittymän maksu lomarakennukselle on laskettu naapurialu-
een eli Oloksen liittymismaksua vastaavaksi. Erillispientaloille ja rivitaloille 
hinta on laskettu kohtuulliseksi tontin rakennusoikeus huomioon ottaen.  

Mahdollisessa tontin vuokraustapauksessa tontin vuosivuokraksi ehdote-
taan prosenttiosuutta kauppahinnasta kuten naapurialueellakin. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Tuomaanpalon tontti-
en myyntihinnat seuraavasti: 

- erillispientalojen korttelissa 60 €/rak.oik.m2 -> tontin hinta 21 000 €  

- loma-asuntokorttelissa 100 €/rak.oik.m2 -> tontin hinta 17 000 €  

- rivitalokorttelissa 45 €/rak.oik.m2 -> tontin hinta 94 500 €.   

 

 Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle vesi- ja viemäriliittymän hin-
noiksi: 

- erillispientalojen korttelissa 25 €/rak.oik.m2 -> 8 750 €  

- loma-asuntokorttelissa 45 €/rak.oik.m2 -> 7 650 €  

- rivitalokorttelissa 25 €/rak.oik.m2 -> 52 500 €. 
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 Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Tuomaanpalon 

tonttien myyntiehtoina teknisen lautakunnan laatimat myynti- ja vuok-
rausehdot, joihin sisältyy: 

 - periaatteet kauppakirjan allekirjoittamisen ajallisesta takarajasta 

- ostajan velvollisuudet vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä ja siitä syn-
tyvistä maksuista huolehtimisesta 

- ostajan velvollisuudet lainhuudatus- ja lohkomiskustannuksista sekä kau-
panvahvistajan palkkioista huolehtimisesta 

- periaatteet omistusoikeuden siirtymisestä 

- rakennusvelvoite sekä periaatteet sen täyttämisestä sekä sanktiot raken-
nusvelvoitteen laiminlyönnistä 

- ostajan sitoutuminen olemaan myymättä rakentamatonta tonttia muulle 
kuin kunnan hyväksymälle ostajalle sekä sanktiot tämän sitoumuksen lai-
minlyönnistä 

- periaatteet rakentamattoman tontin luovuttamisesta takaisin kunnalle 

- periaatteet tonttien vuokraamisesta ja lunastamisesta 

 

Päätös Hallitus esittää valtuustolle Tuomaanpalon tonttien myyntihinnat hyväksyt-
täväksi esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

 Hallitus esittää valtuustolle Tuomaanpalon tonttien vesi- ja viemäriliittymien 
hinnat hyväksyttäväksi esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

Keskustelun aikana Jukka Korhonen esitti muutosta myynti- ja vuokrauseh-
tojen kohtaan numero 2 siten, että kohta kirjataan seuraavasti: 

 ”Ostaja sitoutuu liittämään kiinteistönsä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. 
Tontit kuuluvat Oloksen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen.” 

Keskustelun aikana Jukka Korhonen esitti muutosta myynti- ja vuokrauseh-
tojen kohtaan numero 9 siten, että kohta kirjataan seuraavasti: 

”Tontti on mahdollista vuokrata, jolloin vuosivuokra on 6 % tontin myynti-
hinnasta. Vuokralainen voi myöhemmin lunastaa tontin omakseen. Tällöin 
myyntihinnaksi muodostuu alkuperäinen hinta vähennettynä kolmasosalla 
suoritetuista vuokrista. Myyntihintaan lisätään 5 % alkuperäisestä kauppa-
hinnasta kattamaan yleiskustannuksia. Vuokrahintaan tehdään vuosittain 
indeksikorotus.” 

Sakari Silén kannatti Korhosen tekemiä esityksiä. 

Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt muutosesitykset. Hallitus esittää 
Tuomaanpalon tonttien myynti- ja vuokrausehdot valtuustolle hyväksyttä-
väksi. 

— — 
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– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 78 § 
 

Päätös  Keskustelun aikana Manu Friman esitti, että tonttien myyntihintaan teh-
dään vuosittain indeksikorotukset. Pentti Reponiemi, Juha Niemelä ja Matti 
Myllykangas kannattivat Frimanin tekemää esitystä. Valtuusto hyväksyi 
Frimanin esityksen yksimielisesti. 

 
 Valtuusto hyväksyi Tuomaanpalon tonttien myyntihinnat, vesi- ja viemäriliit-

tymien hinnat sekä myynti- ja vuokrausehdot edellä mainitulla lisäyksellä. 
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79 § - asia 10 
Uuden terveyskeskuksen muuttaminen hyvinvointikeskukseksi ja Sote-uudistukseen  
valmistautuminen 
Dnro 154/31.8.2017 
 
– Kunnanhallitus 24.4.2017, 110 §  
(Uuden terveyskeskuksen rakentaminen) 
— — 

– Kunnanhallitus 17.5.2017, 122 § 
(Terveyskeskuksen urakan kilpailuttamisvaiheen teknisen konsultin valinta) 
— — 

– Kunnanhallitus 28.8.2017, 215 § 

Uuden terveyskeskuksen suunnittelun edetessä on noussut tarve tarken-
taa suunnitelmaa vastamaan tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti sote-
uudistuksen tavoitteisiin. Vuonna 2020 toteutuvan sote-uudistuksen tavoit-
teena ovat kansalaisten yhdenvertaiset, asukaslähtöiset, kustannustehok-
kaat ja integroidut ja yhteen sovitetut sote-palvelut.  

Jotta muoniolaisten sote-palvelut voidaan turvata kaikissa olosuhteissa ja 
muuttuvassa palvelujärjestelmässä, sote-uudistukseen tulee valmistautua 
kunnassa ennakkoon kiinteistöratkaisujen ja palveluiden järjestämisen 
osalta. Kuntaan tarvitaan tulevaisuuden vaatimusten mukainen sote-
keskus/hyvinvointikeskus, jossa kuntalaiset saavat sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut toiminnallisesti ja hallinnollisesti integroidulla tavalla. 

Muonion nykyiselle palvelurakenteelle ominaista on poikkeuksellisen pirs-
taleinen palvelurakenne, jossa sote-palveluita järjestävät kunta, Muonion-
Enontekiön kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiiri. Palveluita on ollut vai-
kea kehittää vastamaan asukaslähtöisyyden, integraation ja kustannuste-
hokkuuden vaateita. 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.5.2017, 27 § päättänyt siirtää pe-
rusterveydenhuollon järjestämisen Lapin sairaanhoitopiirille.  Siirtopäätös 
perustuu Tunturien sotepilotti – liittymisselvitykseen. Kuten selvityksessä 
todetaan, perus- ja erikoistason integraation lisäksi sote-uudistuksessa ta-
voitteena on myös sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon kiinteästä paikallisesta yhteistyöstä hyötyvät lapset, nuo-
ret ja perheet sekä paljon tukea tarvitsevat asiakasryhmät ikäihmisten pal-
veluissa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa.   

Tulevaisuuden sote-palveluiden turvaaminen edellyttääkin, että sama taho 
on vastuussa integroitujen palveluiden järjestämisestä. Selvitys sosiaali-
toimen palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi on 
tarkoituksenmukaista aloittaa kun perusterveydenhuollon siirto on saatu 
valmiiksi. 

Esitettävään hyvinvointikeskukseen tuleva tilalisäys koskee sosiaalitoimis-
ton viittä työntekijää sekä yhdistetyn kotipalvelun ja kotisairaanhoidon hen-
kilöstöä. 

Teknisestä näkökulmasta hankkeeseen sisältyy lisäys kotihoidon tarpeisiin 
60m2 tilasta sekä sosiaalitoimen tarpeisiin 70m2 tilasta. Kyseisten tilojen 
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hinta-arvioksi tekninen johtaja on arvioinut kotihoidon osalta 145 000 euroa 
(alv. 0 %) ja sosiaalitoimen osalta 170 000 euroa (alv. 0 %). 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kuntaan rakennetaan 

hyvinvointikeskus, jonka tiloihin tulevat toiminnallisesti integroidut sosi-

aali- ja terveyspalvelut. 

 
2. Kunta valmistautuu sote-uudistukseen aloittamalla yhteistyössä Lapin 

sairaanhoitopiirin kanssa selvitystyön sosiaalitoimen palveluiden siir-

tämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 79 § 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle uuden terveyskeskuksen muut-
tamista hyvinvointikeskukseksi, jonka tiloihin tulee toiminnallisesti integ-
roidut sosiaali- ja terveyspalvelut. 
 
Tämän lisäksi selvitetään sosiaalitoimen palveluiden siirtämistä Lapin sai-
raanhoitopiirin järjestettäväksi, mikä tulee selvityksen tuloksista riippuen 
myöhemmin kunnanvaltuuston päätettäväksi. Täydentyvästä pöytäkirjasta 
johtuen hallituksen päätös on näkyvillä kokonaisuudessaan. 

 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
 

Valtuusto keskusteli tämän asian käsittelyn aikana muun muassa hank-
keen nimestä, suunnittelusta, rahoituksesta, tilojen tarpeesta sekä eri osa-
puolien rooleista. 
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80 § – asia 11 
Lisämääräraha työpajan pakettiauton hankintaan 
Dnro 29/21.2.2017 
 
– Kunnanhallitus 28.8.2017, 219 § 

Työpajan vastaava työ- ja yksilövalmentaja Kaarina Palo on työpajan hen-
kilökunnan puolesta 30.6.2017 päivätyllä kirjeellä anonut pakettiauton 
hankkimista työpajalle. 

Tavaran kuljetus on lisääntynyt työpajalla huomattavasti, minkä lisäksi 
SER-toiminta, kierrätyspajan toiminnan ylläpitäminen ja ostopalvelutoimin-
nan hoitaminen Lapecolle edellyttävät kuljetusten sujuvuutta. Lisäksi ano-
muksessa huomautetaan, että tähän saakka ajot on tehty henkilöstön omil-
la henkilöautoilla ja työpajan peräkärryillä. 

Auton hankintaan ei ole varattu määrärahaa vuoden 2017 talousarvioon, 
mutta auton hankkimiselle on olemassa selkeä tarve ja perusteet.  

Hankittavan auton hinta on 7 000 euroa. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 7 000 euron lisämäärärahan myöntä-
mistä työpajan pakettiauton hankintaan. Lisämääräraha osoitetaan käyttö-
talousosan menoihin ja se katetaan lainarahalla. 

 
 Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 80 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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81 § – asia 12 
Investointimäärärahan siirto 
Dnro 104/29.5.2017 
 
– Kunnanhallitus 25.9.2017, 243 § 
 

Tekninen lautakunta on 23.5.2017 kokouksessaan (42 §) käsitellyt inves-
tointimäärärahaa liittyen rivitalo Nelkan B1-huoneiston remonttiin. Rivitalo 
Nelkan B1-huoneistoon aloitettiin syksyllä 2016 täydellinen peruskorjaus, 
joka alkaa olla nyt valmiina. Korjauksen alkuperäinen kokonaiskustannus-
arvio oli 60 000 euroa, josta viime vuonna käytettiin noin 20 000 euroa. Pe-
ruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä noin 63 000 euroa. 
Talousarvioon ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2017 peruskorjauksen 
loppuunsaattamiseen.  
 
Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 100 000 euroa keskustan asema-
kaavan päivittämiseen ja laajentamiseen. Hanke ei tule toteutumaan arvi-
oidussa laajuudessa.  
 
Hallintosäännön (43 §) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset ta-
lousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutok-
sia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoit-
tamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. 
Lisäksi määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen 
vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.  

 
Tekninen lautakunta esittää investointimäärärahan siirtoa seuraavasti: 
– keskustan asemakaavan päivittämiseen ja laajentamiseen varatusta 
määrärahasta siirretään 45 000 euroa rivitalo Nelkan peruskorjaukseen 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää 45 000 euroa määrära-
haa investointihankkeelta 8490/890 (keskustan asemakaava) hankkeelle 
8405/114 (rivitalo Nelkka). 
 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 81 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
 

Valtuusto keskusteli tämän asian käsittelyn aikana keskustan asemakaa-
voituksen tärkeydestä. 
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82 § – asia 13 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 
 
– Kunnanhallitus 23.10.2017, 268 § 
 

Tarkastuslautakunta esitti 25.4.2017 kunnanvaltuustolle, että se velvoittaa 
hallituksen 30.9.2017 mennessä valmistelemaan valtuustolle lausunnon 
toimenpiteistä, joihin vuoden 2016 arviointikertomus antaa aihetta. Val-
tuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen 29.5.2017. 

Arviointikertomuksessa todetaan mm. seuraavaa: 
- tilinpäätöstä ja toimintakertomusta tulee kehittää jatkossa edelleen niin, 

että toiminnan arvioinnissa vastataan selkeästi ja lyhyemmin toteutu-

maan. Tämän tueksi on talousarviossa määriteltävä selkeät mitattavis-

sa olevat mittarit, joiden pohjalta toimintaa arvioidaan 

- tärkeinä keskeneräisiä asioina tarkastuslautakunta näkee: kuntastrate-

gian laadinnan, sisäisen valvonnan ohjeistuksen laadinnan, vesilaitok-

sen alijäämän kattamisen ja yhtiöittämisselvitykset, vuokrien ja käyttö-

maksujen tarkistamisen kuluja vastaavaksi sekä tehtyjen strategioiden 

hyödyntämisen päätöksenteossa 

- terveyskeskuksen rakentaminen tärkeää 

- tarkastuslautakunta on kehottanut kiinnittämään huomiota talousarvion 

realistisuuteen 

- alijäämän kattaminen pysyy kunnan tärkeimpänä taloutta ohjaavana 

tekijänä 

- valtuuston vuoteen 2018 asti vahvistamaa talouden tasapainottamisoh-

jelmaa on toteutettu vain muutaman kohdan osalta 

 
Tarkastuslautakunnan painopistealue oli elinkeinotoimessa vuonna 2016. 
Tämän osalta arviointikertomuksessa todetaan mm. seuraavaa: 
- elinkeinolautakunnan toiminta ei ole ollut riittävää 

- elinkeinotoimen osalta tarkastuslautakunta suosittaa miettimään millä 

ratkaisuilla siihen saataisiin panostettua paljon nykyistä enemmän 

- tarkastuslautakunta suosittelee selventämään työnjaon toimenkuvat 

elinkeinoasiamiehen ja elinkeinokoordinaattorin välillä 

- erityisesti elinkeinotoimessa pitäisi panostaa mitattavissa olevien mitta-

reiden laadintaan 

- elinkeinotoimessa on laadittu elinkeinostrategia, mutta tätä ei huomioi-

da kunnan päätöksenteossa 

 
Muiden hallintokuntien osalta tarkastuslautakunta toteaa mm. seuraavaa: 
- kiinteistöjen kohdalla myyntikapasiteettia riittää edelleen 

- kaikki vuokrat ja taksat pitäisi tarkistaa joka vuosi 

- ohjelmien käyttöönottokoulutus ei ole ollut riittävää 

- tehokkuusvaje keskuskeittiön osalta on syytä pitää seurannassa ja 

huomioida keskuskeittiöön liittyvissä päätöksissä 

- tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota Marjapaikan si-

säilman seurantaan ja oireilevan henkilökunnan hyvinvointiin 
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- sivistystoimessa sisäinen yhteistyö on lisääntynyt paljon ja tämän tar-

kastuslautakunta näkee erittäin hyvänä esimerkkinä muillekin osastoille 

- koulukuljetuskustannukset ylittävät tavoitteena olleen oppilaskohtaisen 

kustannuksen, mikä on syytä huomioida kilpailutusten yhteydessä 

- vesilaitoksen alijäämä on edelleen kasvanut 

- omistajaohjauksessa tarkastuslautakunta löysi vakavia puutteita 

 
Henkilöstön osalta tarkastuslautakunta toteaa, että harkinnanvaraisiin pal-
kantarkistuksiin pitäisi suhtautua kriittisesti, mitä käytäntö ei ole vastannut. 
Tarkastuslautakunta huomauttaa, että henkilöstömenoja pitäisi vähentää 
eläköitymisillä ja erilaisilla tehtäväjärjestelyillä. Henkilöstön osalta todetaan 
myös, että asioiden selkeyttämiseksi ja tietojen vertailun turvaamiseksi 
määrinä pitäisi ilmoittaa keskimääräiset henkilötyövuodet. Talouden tasa-
painottamisessa on tavoitteena pienentää henkilöstömenoja noin 3 % vuo-
dessa. 
 
Arviointikertomuksen yhteenvedossa todetaan, että uusien valtuutettujen ja 
luottamushenkilöiden perehdyttämiseksi on syytä järjestää koulutusta heti 
valtuustokauden alkaessa, jotta myös he ymmärtävät kunnan tämän hetki-
sen tilanteen ja osaavat omalla toiminnallaan siihen sekä valtuustossa että 
lautakunnissa vaikuttaa. 

   
Eri osastoilta saatujen lausuntojen mukaan arviointikertomuksessa annettu 
palaute tullaan huomiomaan seuraavasti: 
 

Hallinto-osasto 
 

Talousarvion laadinnassa huomioidaan tarpeelliset ja käyttökelpoiset mitta-
ristot, ja niitä on tarkoitus kehittää paremmin tavoitteiden seurantaa vas-
taaviksi. On syytä huomioida, että jokaista asiaa ei voida mitata samalla 
mittaristolla, vaan mittaristot on luotava realistisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti. 
 
Hallinto-osaston osalta tilanne on ollut kuluneen vuoden aikana haastava 
muun muassa henkilöstövajeen ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi. Jat-
kossa on syytä huolehtia aiempaa paremmin henkilöstön jaksamisesta 
työssään sekä yhteistyöstä hallinto-osaston sisällä. Hallinto-osaston ja 
elinkeinotoimen osalta pohditaan tehtäväkokonaisuuksia ja mahdollisia 
tehtävien uudelleenjärjestelyitä. 
 
Hallinto-osastolla tiedostetaan strategioiden ja sisäisen valvonnan suunni-
telmien tarpeellisuus. Näiden laatiminen ja ajantasaistaminen on tarkoitus 
aloittaa henkilöresurssit huomioon ottaen jo tämän vuoden puolella. Kun-
tastrategian valmistelutoimenpiteet on jo aloitettu. Ohjeistuksien on oltava 
sellaisia, että ne eivät ole riippuvaisia tietystä henkilöstä, vaan niiden ole-
massaolo ja ajantasaisuus mahdollistaa eri toimenpiteiden toteuttamisen 
myös yksittäisen henkilön poissa ollessa. 
 
Ohjelmistojen käyttöönottokoulutusta tullaan kehittämään ja lisäämään. 
 
Lisäksi selvitetään muualla isännöitävinä olevien kiinteistöyhtiöiden tilan-
netta sekä tutkitaan mahdollisuutta ja tarvetta ottaa kunnan omaksi työksi. 
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Elinkeinotoimi  
 

Elinkeinotoimen osalta on syytä huomioida, että esimerkiksi arviointikritee-
rit työllisyydenhoidon ja yhteisöverotulokertymän osalta eivät mittaa pel-
kästään elinkeinotoimen toiminnan tuloksellisuutta, vaan niihin vaikuttaa 
yhteisvaikutuksellisesti myös mm. työllisyydenhoitoon osallistuvien tahojen 
ja kunnan eri hallintokuntien toiminta. 
 
Yrittäjien ja yhteistyötahojen kanssa yhteistyö on ollut viime vuosien aikana 
säännönmukaista ja toimintaolosuhteet huomioivaa. Yhteistyötä on tehty 
myös valtiovallan kanssa tilanteen sitä vaatiessa.   Elinkeinotoimesta on 
edustajat säännönmukaisesti paikallisen yrittäjäyhdistyksen hallituksessa 
sekä matkailuyhdistyksen hallitustyöskentelyssä, lukuisten muiden sidos-
ryhmätahojen ohessa. 
 
Elinkeinotoimi toteaa, että tehostamista ja menetelmien uudistamista tarvi-
taan. Lokakuun alussa kokoontuneen elinkeinolautakunnan kokouksessa 
on käsitelty tällaisia tehostamistoimia. Koko lautakunta vakuutti yhteistyön 
lisäämisen ja aloitetoiminnan vireyttämisen tahtoa. Kokouskertojen lisää-
misestä sovittiin niin, että marras-toukokuulle 2017–2018 on sovittu viisi 
seuraavaa kokouskertaa. Kokousaikataulua on tarkoitus jatkaa saman-
suuntaisena koko valtuustokauden ajan. 

Elinkeinolautakunnan työskentelyssä painopisteinä ovat ensimmäisen tal-
vikauden ajan strategisten suunnitelmien uudistamis- ja päivittämistarpeet, 
osana laajemman kuntastrategian muovautumista, mukaan lukien infor-
maatiotoiminnan ja viestinnän uudistamiseen liittyvät haasteet.  

Loppuvuodesta 2018 aina valtuustokauden loppuun pääpainopisteinä on 
ns. Älytie-sykäysvaikutusten johtamista yritystoimintoihin, matkailua palve-
levan yleisen infran ja nähtävyyspaikkojen sekä reitistöinfran peruskunnos-
tushankkeet osana vetovoimatekijöiden säilyttämisen sekä turvallisen ja 
terveellisen luontoliikunnan teemoitusta. Kansainvälisen asiakaskunnan 
kasvattamiseen ja toistaiseksi alueelta puuttuvan yhteisen matkavaraamo-
järjestelmän aikaansaamiseen liittyvät teemat ovat varmasti myös matkai-
lua tukevan toiminnan viitekehyksessä. Näitä koskevia talousarviovarauk-
siin johtavia ehdotuksia sekä uusia hankesuunnitelmia ulkopuolisten rahoi-
tustukien saamiseksi työstetään jo tällä hetkellä. 

Elinkeinotoimi pitää tarkastuskertomusta velvoittavana sekä jo tehostamis-
toimiin johtaneena asiakirjana. Toisena puolena asiassa on tietysti se, että 
henkilö- ja talousresursseja on myös kyettävä lisäämään tavoitteiden mu-
kaisesti. 

Sosiaalitoimi 
 

Palvelutuotannon arviointi on yleisesti todettu haasteelliseksi tehtäväksi. 
Joihinkin toimintoihin on mahdollista luoda numeeriset mittarit.  Usein on 
kuitenkin ongelmana, kohdistuvatko mittarit siihen, mitä on tarkoitus mitata 
tai onko mittari tarkoituksenmukainen. Yhä enemmän palveluiden osalta 
onkin siirrytty toiminnan vaikutusten arviointiin, mikä arvioinnin tapana on 
palveluista puhuttaessa moniulotteinen tehtävä. Ihmisten tekemien ja 
saamien palveluiden syy-seuraussuhteet edellyttävät monien asioiden yh-
täaikaista huomioonottamista ja lopulta päädytään enemmän laadulliseen 
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kuin määrälliseen arviointiin. Kunnallisessa palvelutuotannossa onkin arvi-
ointia syytä tehdä myös laadullisesti, ei vain mittareilla mitattavia tavoitteita 
tarkastelemalla.  
 
Kustannusten osalta perusteltua olisi verrata kunnan palveluiden kustan-
nuksia euroa/asukas lappilaisissa kunnissa ja kohdistaa kiinnostus etenkin 
niihin kuntiin, jotka ovat Muonioon nähden vertailukelpoisia.  Ilmaista ja 
helppokäyttöistä seuranta- ja vertailuaineistoa löytyy internetistä.     
 
Toiminnan arviointi on niin tärkeää, että siihen toivoisi voitavan paneutua 
perusteellisemmin esimerkiksi kunnan strategian laadinnan yhteydessä. 
 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastajan loppuraportti 
ovat osa talous- ja toimintavuoden vuosikiertoa ja ne tulisi olla pohjamate-
riaalina valmisteltaessa seuraavaa taloussuunnitelmakautta.  Talous- ja 
toimintavuoden vuosikelloajattelua olisi hyvä kehittää nykyistä suunnitel-
mallisemmaksi ja valmistelua tulisi vuoden kierrossa aikaistaa. 
 
Sosiaalitoimessa on laadittu useita toimintaa ohjaavia suunnitelmia ja pal-
veluiden myöntämistä koskevia kriteeristöjä. Niiden toteutumista on mää-
rävälein seurattu ja esimerkiksi keskeistä suunnitelmaa Ikääntyvien palve-
luiden järjestämisestä 2014–2017 on noudatettu varsin yksityiskohtaisesti 
niiltä osin kuin suunnitelmassa olleet tavoitteet ovat olleet sosiaalitoimen 
toimivallassa. 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaalitoimen tavoitteet vanhusten hoi-
dossa ovat menneet hyvään suuntaan. Havaintoon voi yhtyä, mutta samal-
la todeta, että optimismiin ei ole syytä, ellei sosiaali- ja terveyspalveluiden 
integraatiota saada toimimaan nykyistä paremmin. Sote-peruspalveluiden 
järjestäminen kahdessa erilaisilla ehdoilla toimivassa organisaatiossa ei 
lähtökohtaisesti tuota kannusteita tehokkaan palvelujärjestelmän rakenta-
miseen.  Rakenteellisista syistä johtuvia insentiivien puutteita pyritään 
paikkaamaan muilla keinoilla. 
 
Perusterveydenhuollon siirtyminen Lapin sairaanhoitopiirin järjestämisvas-
tuulle toivon mukaan käynnistää uuden vaiheen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluiden yhteensovittamisessa.  Järjestämisvastuun siirtoa ei kui-
tenkaan tule ymmärtää siten, etteikö Muonion kunnalla  olisi syytä olla ak-
tiivinen toimija huolehtiessaan kuntalaisten terveyspalveluista ja niiden 
kustannuksista. 

 
Sivistystoimi 

 
Sivistystoimen toimialan arviointi pelkästään määrällisillä mittareilla ei ole 
tarkoituksenmukaista. Toiminnot ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että laa-
dullisella arvioinnilla on oma tärkeä merkityksensä. Koska tarkastuslauta-
kunnan mukaan hallintokuntien välillä on selviä eroja toiminnan arvioin-
neissa, tulee ohjeistusta selkiyttää ja yhdenmukaistaa ja ohjeistus on laa-
dittava osastojen yhteistyönä. Yhdenmukaisten arviointien lisäksi jokaisella 
toimialalla voi olla omat erityispiirteensä. Sama koskee toiminnallisten ta-
voitteiden ohjeistusta. Nykyisellään niiden käyttö talousarvion rinnalla ei 
ole toimiva. 
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Sivistystoimen talousarvio laaditaan jokaisen tehtäväalueen osalta huolelli-
sesti harkiten ja todellisiin menoihin ja tuloihin perustuen. Sivistyslautakun-
ta on useana vuonna peräkkäin esittänyt talousarvion tältä pohjalta. Kun-
nanhallitus on käsittelyissään karsinut menoja, mikä on johtanut siihen, et-
tä lautakunta on joutunut anomaan valtuustolta lisämäärärahaa. Talousar-
vio laaditaan perustuen toimintoihin, joiden paras asiantuntija on kyseinen 
hallintokunta ja henkilöstö. 
 
Kuljetusten yhteensovittamista on tutkittu muutama vuosi sitten ja silloinen 
työryhmä totesi, että kuljetusjärjestelyt ovat haastavat asiakasryhmien eri-
laisten tarpeiden vuoksi eikä kustannusten säästöä ko. järjestelyillä tule. 
Toisaalta asiaa voi olla syytä tarkastella uudelleen. Lukujärjestyksen tar-
kalla laadinnalla saattaa olla myös mahdollista löytää kustannusten sääs-
töä kuljetuksissa. 
 
Sivistystoimessa henkilöstön määrää ohjaa esim. varhaiskasvatuslaki. Se-
kä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa ilmenevä erityisen tuen 
tarve kesken vuoden voi aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia henkilöstössä. 
 
Sijaisia käytetään ainoastaan pitkissä poissaoloissa. 
Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa parhaiten. Työssä jaksamiseen ja täyden-
nyskoulutukseen – myös esimiesten osalta - kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota. 
 

Tekninen toimi 
 

Muonion tekninen lautakunta on esittänyt maksujen ja vuokrien korotuksia, 
mutta ne ovat harvoin menneet läpi. Myös myytäviä rakennuksia on esitet-
ty, mutta lupaa myymiseen ei kaikkien osalta ole saatu. 
 
Vesilaitoksen taksojen korotuksia on esitetty ja viimeisimmät on saatu läpi. 
Aiemmat korotukset eivät ole menneet läpi esitettyinä, vaan niitä on pie-
nennetty. Yhtiöittämistä ei ole vielä nähty ajankohtaiseksi, vaan siihen on 
tarkoitus palata, kun vesilaitoksen taksoilla saadaan katettua vuosittaiset 
kulut. 
 
Uuden terveyskeskuksen rakentaminen pyritään tekemään ripeästi. Tule-
valla käyttäjällä ei kuitenkaan ole vielä tarkasti tiedossa mitä tiloja he tarvit-
sevat uudessa terveyskeskuksessa. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän sel-
vityksen hallintokuntien osalta edellä mainittujen tietojen perusteella. 
 

Päätös Anne-Mari Keimiöniemi ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja poistui tä-
män asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi 
Petteri Hirsikangas. 
 
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
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– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 82 § 
 
 Päätös Valtuusto merkitsi hallituksen selvityksen tiedoksi. 
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83 § – asia 14 
Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuuston tiedoksi 
 
– Tarkastuslautakunta 27.9.2017, 31 § 
 

Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakun-
nalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan 
yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. 

 
Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoi-
tusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 
Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään 
uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 

 
Päätös Tarkastuslautakunta totesi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastus-

lautakunta saattaa ilmoitukset lokakuussa kokoontuvan kunnanvaltuuston 
tiedoksi. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 83 § 
 
 Päätös Valtuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 
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84 § – asia 15 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimuksen uudistaminen 
Dnro 128/28.6.2017 
 
– Kunnanhallitus 23.10.2017, 267 § 
  

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) kuntien yhteistoimintaa 
koskevat säännökset poikkeavat joiltain osin vuoden 1995 kuntain 
(365/1995) säännöksistä. Kuntien yhteistoimintasopimukset, ml. kuntayh-
tymien perussopimukset, on uuden kuntalain siirtymäsäännöksen (147 §) 
mukaan saatettava kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaiseksi viimeistään 
1.6.2017. Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta säädetään vuo-
den 2015 kuntalain 57 §:ssä. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähin-
tään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku 
on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 
 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimus on ollut 
jäsenkuntien välisessä keskustelussa 12.4.2017 pidetystä jäsenkuntako-
kouksesta alkaen. Käytyjen keskustelujen pohjalta on valmisteltu jäsenkun-
tien päätöksentekoon uudistettu perussopimus. 
 
Perussopimus on laadittu suhteessa nykyisen perussopimuksen linjauksiin 
kuntalain asettamat muutosvaatimukset huomioiden ja jäsenkuntien keski-
näisen valmistelun pohjalta. 
 

 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Hallitus esittää Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian uudis-
tetun perussopimuksen valtuuston hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 84 § 
 

Päätös Matti Myllykangas ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja poistui paikaltaan 
asian käsittelyn ajaksi. Pirkko Rauhala osallistui varavaltuutettuna tämän 
asian käsittelyyn. 

 
 Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

  



Muonion kunta   Esityslista/  5/2017 160  
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
 
    30.10.2017 
 
 
 
85 § – asia 16 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021 
Dnro 38/28.2.2017 
 
– Kunnanhallitus 25.9.2017, 245 § 
 

Lastensuojelulain 12 §:n mukaan kunnan on laadittava lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämi-
seksi kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin 
kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuo-
dessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaisia talousarvioi-
ta -ja suunnitelmaa laadittaessa. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.11.2015 (262 §) päättänyt lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma –työryhmästä. Työryhmä on laatinut lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuoden 2016 aikana. Sosiaalilautakun-
ta on käsitellyt laadittua suunnitelmaa kokouksessaan 23.2.2017 (3 §), ja 
hyväksyttyään sen päättänyt esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Suunnitelmassa kuvataan Muonion lasten ja nuorten kasvuoloja, ympäris-
töä, saatavilla olevia palveluita sekä lastensuojelun tavoitteita, lastensuoje-
luprosessin etenemistä ja lastensuojelun tilannetta Muoniossa. Neljännes-
sä luvussa käydään läpi suunnitelman tavoitteita ja lopuksi tarkastellaan 
suunnitelman seurantaa ja arviointia. Suunnitelman liitteenä ovat taulukot 
äitiys- sekä lastenneuvolakäynneistä, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon 
terveystarkastuksista ja kuviot lastensuojeluprosessin sekä sosiaalihuolto-
lain mukaisen palvelutarpeen selvityksen ja asiakasprosessin kulusta. 
 
Tärkeimmäksi tavoitteeksi Muonion lasten ja nuorten palveluissa työryhmä 
nimesi työskentelyn aikana: 
- peruspalveluiden pysyvyyden säilyttäminen 

- sivukylillä asuvien perheiden ja nuorten tarpeiden ja harrastustoimin-

nan huomioiminen palvelujen järjestämisessä 

- lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen 

- kunnallisen päätöksenteon vaikuttavuuden arviointi suhteessa lapsi-

perheisiin ja nuoriin 

- miesten ja isien hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen 

 
Suunnitelmassa korostetaan että peruspalvelujen pysyvyyden säilyttämi-
nen tulee ottaa huomioon kunnan talouden suunnittelussa sekä yhteistyös-
sä terveydenhuollon kanssa. Kuntayhtymä tuottaa tällä hetkellä peruster-
veydenhuollon palvelujen lisäksi muun muassa Muonion kunnan psykologi- 
ja puheterapiapalvelut. Peruspalvelujen saatavuudella on suora vaikutus 
lastensuojelun tarpeeseen – toimivat ja riittävät peruspalvelut ovat merkit-
tävä osa ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Myös olemassa olevien hyvien 
toimivien palvelujen, kuten koulun kerhojen ja niihin järjestettyjen kuljetus-
ten säilyminen tulee turvata. Peruspalvelujen säilymisen turvaaminen pa-
rantaa myös sivukylillä asuvien perheiden ja nuorten asemaa ja hyvinvoin-
tia. 
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Lapsiperheiden kotipalvelu on merkittävä ennaltaehkäisevä perheiden pal-
velu, jonka rooli korostui entisestään uuden sosiaalihuoltolain myötä. 
 
Kunnallisen päätöksenteon vaikuttavuuden arvioinnissa tärkeässä osassa 
on toimintansa vuonna 2017 aloittava nuorisovaltuusto. Miesten ja isien 
hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen pyritään ottamaan vuoden 2017 ai-
kana kehittämiskohteeksi yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Tässä 
tärkeässä roolissa ovat myös kunnan etsivä nuorisotyö sekä perhetyö. 

 
 Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää Muonion kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuun-
nitelman 2017–2021 valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: 
 
Sivulla 6 oleva lause:  
”Muoniossa neuvolatyötä toteutetaan neuvola-asetuksen sekä Muonion 
kunnan ja Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän sisällä yh-
teisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti.” 
 
Korvataan lauseella: 
”Muoniossa neuvolatyötä toteutetaan neuvola-asetuksen sekä yhteisesti 
sovittujen käytäntöjen mukaisesti.” 
 
Sivulla 26 oleva lause: 
”Peruspalvelujen pysyvyyden säilyttäminen tulee ottaa huomioon kunnan 
talouden suunnittelussa sekä yhteistyössä Muonio-Enontekiön kuntayhty-
män kanssa, joka tuottaa tällä hetkellä terveydenhuollon palveluiden lisäksi 
muun muassa Muonion kunnan psykologi- ja puheterapiapalvelut.” 
 
Korvataan lauseella: 
”Peruspalvelujen pysyvyyden säilyttäminen tulee ottaa huomioon kunnan 
talouden suunnittelussa sekä yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa, 
koska aiemmin Muonion-Enontekiön kuntayhtymä on tuottanut terveyden-
huollon palvelujen lisäksi muun muassa Muonion kunnan psykologi- ja pu-
heterapiapalvelut.” 

 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 30.10.2017, 85 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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86 § – asia 17 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei kiireellisiä asioita ollut käsiteltävänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 § – asia 18 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Juha Niemelä esitti huolensa keskuskeittiön tilanteen selvittämisen viiväs-
tymisestä. Kunnanjohtaja ilmoitti, että asiaa valmistellaan ja se tulee myö-
hemmin käsiteltäväksi. 

 
Jukka Korhonen ilmoitti, että kunta voisi hänen mielestään erota Lapin ur-
heiluopistosäätiöstä, koska sillä ei ole juurikaan toimintaa. Matti Myllykan-
gas esitti, että kunnanhallitus selvittäisi asiaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88 § – asia 19 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
Valitusosoitus liitteenä nro 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muonion kunta   Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
    Kokouspäivämäärä Pykälä Liite 
 

    30.10.2017  88 6 
 
 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

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

pykälät 70–71, 82–83, 86–88 
 
 

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

pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 – 
 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

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

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
 
osoite  Isokatu 4, Oulu 
postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841 
sähköposti  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
 
Kunnallisvalitus    valitusaika 30 päivää 
 
pykälät 72–81, 84–85 
 
 
Hallintovalitus     valitusaika 
 
pykälät – 
 
 
Muut valitusviranomainen, 
osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi  pykälät valitusaika 
 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 
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Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hal-
lintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran-
omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai     
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus-
ajan päättymistä. 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 

1)
 

nimi, osoite ja postiosoite  pykälät 
 
 
 

Lisätietoja 
 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista anne-
tun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu-
dessa. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
1)

 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 

 
 

 


