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Kunnanvaltuuston kokous 
 
Aika  ma 11.12.2017 klo 18.00  
Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
3. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
4. Investointimäärärahojen siirto 
5. Lisämääräraha yleishallinnon tehtäväalueelle 
6. Lisämääräraha itsenäisyysjuhlan järjestämiseen 
7. Lisämääräraha Valoa Kaamokseen -hankkeeseen 
8. Keskuskeittiön toiminnan siirtäminen 
9. Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2020 hyväksyminen 
10. Kunnanjohtajan johtajasopimus 
11. Sähköinen hyvinvointikertomus 
12. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
13. Muiden asioiden käsitteleminen 
14. Kokouksen päättäminen 

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

pito ti 19.12.2017 klo 1115 kunnantalossa yleisesti nähtävänä sekä lisätään kunnan 
verkkosivuille nähtäväksi ti 19.12.2017. 

 
 
Kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja  Hannaleena Huhtamäki  
 
 
Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on ti 5.12.2017 julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoi-

tustaululle sekä lisätty kunnan verkkosivuille nähtäväksi.  
 
 
 

Aira Luhtaanmäki 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanvaltuuston kokous 

Aika  ma 11.12.2017 klo 18.00–20.44 

Paikka  yhtenäiskoulun auditorio 

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

Mika Brännare  jäsen 
Petteri Hirsikangas ” (89–95 § ja 97 §) 
Aki Jauhojärvi ” 
Anne-Mari Keimiöniemi ” 
Jukka Korhonen ” 
Anneli Kuortti ” 
Matti Myllykangas ” (89–95 § ja 97–102 §) 
Heikki Pöyskö ” 
Markku Rauhala ” 
Pentti Reponiemi ” 
Maria Roimaa ” 
Sakari Silén  ” 
Petri Sinikumpu ” 
Juha Niemelä varajäsen (Mikael Heikkilän tilalla) 
Pirkko Rauhala ” (Matti Myllykankaan tilalla 96 §) 

 
Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Lasse Peltonen (89–97  § ja 99–102 §) 
  vs.hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Matti Pinola 
  tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto 
  sosiaalijohtaja Päivi Salminen 
  sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa 
  maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen 
  taloussihteeri Merja Hietala 
  rakennusmestari Juha Vainio (89–96 §) 
   
 
Poissa  Mikael Heikkilä jäsen 
 
 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus (todettiin 89 §) 
 
Asiat  1–14, 89–102 § 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus Hannaleena Huhtamäki  Matti Pinola 
ja varmennus puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 



Muonion kunta   Esityslista/  6/2017 164  
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
  
    11.12.2017 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 18.12.2017, kunnantalo 
 
 
  Sakari Silén   Petri Sinikumpu 
 
Pöytäkirja on ollut ti 19.12.2017 klo 11–15, kunnantalo 
yleisesti nähtävänä pöytäkirja lisätään kunnan verkkosivuille nähtäväksi ti 19.12.2017 
 
 
  Matti Pinola 
  pöytäkirjanpitäjä 
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89 § – asia 1 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston 
toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja 
hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asi-
oista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.  
 
1.6.2017 voimaantulleen hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuus-
ton kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kulle-
kin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan 
verkkosivuilla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on 
oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä 
asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista 
on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset 
syyt ole esteenä.  
 
Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, 
joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen 
käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston 
puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotet-
tavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin 
on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulo-
järjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, 
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava 
voidaan kutsua.  
 
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jäl-
keen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat 
varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja pää-
tösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmas-
osaa valtuutetuista on läsnä.  
 
Kokouskutsu (asialista) on 1.12.2017 toimitettu valtuuston päättämällä  
tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja 
kunnanjohtajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verk-
kosivuilla ja laitettu kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville. Tarkistettu 
kutsu ja asialista on toimitettu kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jä-
senelle ja kunnanjohtajalle sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla ja laitettu 
kunnantalon ilmoitustaululle nähtäville 5.12.2017. Esityslista on toimitettu 
valtuuston 15.6.2017 päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetul-
le, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tar-
kastuslautakunnan jäsenille 6.12.2017. 
 
Kristillisdemokraattien valtuutettu Mikael Heikkilä on 1.12. ilmoittanut es-
teestä saapua valtuuston kokoukseen.  
 

Pj. Pöytäkirjanpitäjän suorittaman nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja tote-
si, että läsnä on 16 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Puheenjohtaja to-
tesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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90 § – asia 2 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

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

 
Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Sakari Silénin ja Petri Sinikummun. 
 

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen koulutuskuntayhtymä Lappian talous-
johtaja Juha Kallon pitämän ruokahuoltohanketta ja Lappian investointeja 
koskevan esitelmän ajaksi. 
 
Kokousta jatkettaessa puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouksen alussa 
todetut läsnäolijat ovat paikalla. 
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91 § – asia 3 
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
Dnro 194/30.10.2017 

– Kunnanhallitus 13.11.2017, 294 § 
 

Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 
jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. – 31.12.2017 
vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin 
eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asu-
kasluvun suhteessa. 

Lapin vaalipiiristä valitaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä suoraan vaalitulok-
sen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) 
vastaava äänimäärä. Muonion kunnan äänimäärä on 2 351. 

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoil-
ta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat 
puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten 
äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin 
puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakun-
nasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton val-
tuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipii-
reittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yh-
distelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen 
ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos laske-
taan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutet-
tujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla ää-
nimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislu-
kuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät 
äänet. 

Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnassa ehdokas-
listoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut 
äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtai-
sen linkin kautta. 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin 
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Lapin 
vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 
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– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 91 § 
 

Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen ja suoritti suljetuin lipuin Suo-
men Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. 

 
 Valtuuston suorittamassa vaalissa annettiin yhteensä 17 ääntä, jotka ja-

kautuivat seuraavasti: 
 

  äänet äänten arvo 
Lista nro 2  0 0 
Lista nro 3  0 0 
Lista nro 4  4 553 
Lista nro 5  2 277 
Lista nro 6  2 277 
Lista nro 7  0 0 
Lista nro 8  1 138 
Lista nro 9  7 968 
tyhjä  0 0 
hylätty  1 138 

 
  yhteensä  17 2351 
 

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on suorittanut Suomen Kuntaliiton 
valtuuskunnan vaalin. 
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92 § – asia 4 
Investointimäärärahojen siirto 
Dnro 213/23.11.2017 
 
– Kunnanhallitus 4.12.2017, 302§ 
 

Hallintosäännön (43 §) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muu-
toksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekir-
joittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle 
tehdä. Lisäksi määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muu-
toksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 

 
Tekninen lautakunta on käsitellyt 21.11. kuluvan vuoden talousarvioon 
varattuja investointimäärärahoja ja vuoden aikana toteutettuja investoin-
teja.  Investoinnit eivät kaikilta osin toteudu suunnitellun mukaisesti ja 
osaan toteutetuista investoinneista ei ole varattu määrärahaa kuluvan 
vuoden talousarvioon. 
 
Helikopterikenttä (8460/415) annettiin tekniselle osastolle kiireellisesti 
tehtäväksi syksyn 2017 aikana, jotta ensihoidon helikoptereille on turval-
linen laskeutumispaikka Muoniossa. Helikopterikentän pohjatyöt maksoi-
vat 14 000 euroa. Vuodelle 2018 helikopterikentän asfaltointiin on varattu 
8000 euroa, joten hankkeen kokonaiskustannukset ovat 22 000 euroa. 
 
Tuomaanpalon kaava-alueen rakentaminen (8425/320) saatettiin lop-
puun vuoden 2017 aikana, lukuun ottamatta risteysalueiden asfaltointeja. 
Hankkeen kustannukset vuodelle 2017 ovat 90 000 euroa. Vuodelle 
2018 kaavateiden asfaltointiin on varattu 30 000 euroa. 
 
Vuoden 2017 talousarvioon on varattu investointimäärärahaa 135 000 
euroa kunnanvirastojen (a, b ja c-talot) kattoremonttiin (8415/223) sekä 
60 000 euroa b- ja c-talon lisälämmöneristämiseen (8415/224). Hankkei-
siin pyydettiin tarjouksia Hilman kautta, mutta yhtään tarjousta ei saatu. 
Hankkeet on tavoitteena saada toteutettua vuoden 2018 aikana. 
 
Tuomaanpalon vesi- (8470/821) ja viemärilinjojen (8480/821) rakentami-
seen on varattu yhteensä 80 000 euroa. Hankkeen menot olivat pie-
nemmät kuin hankkeisiin saadut hyvityslaskut. 

 
Tekninen lautakunta esittää siirrettäväksi seuraavat investointimäärära-
hat:  
 
– Hankkeelta Kunnanvirastojen kattoremontti (8415/223) 14 000 euroa 
hankkeelle Helikopterikenttä (8460/415). 

 
– Hankkeelta Tuomaanpalon vesilinja (8470/821) ja Tuomaanpalon vie-
märilinja (8480/821) 80 000 euroa, sekä hankkeelta Kunnanvirastojen 
kattoremontti (8415/223) 10 000 euroa hankkeelle Tuomaanpalon kaava-
tiet (8425/320). Siirtomääräraha yhteensä 90 000 € hankkeelle Tuo-
maanpalon kaavatiet (8425/320). 

 



Muonion kunta   Esityslista/  6/2017 170  
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
  
    11.12.2017 
 

 
Teknisen lautakunnan esittämien siirtojen lisäksi investointimäärärahojen 
siirrolle on tarvetta seuraavasti: 
 
– Kiinteistöveroselvitykseen (8106/140) tilattiin 26.9.2017 lisäselvitys, jo-
ka maksoi 2 000 euroa (ei alv). Määräraha on siirrettävissä käyttämättä 
jääneestä asiahallintaohjelman hankerahasta (8106/158). 
– Perusopetuksen atk-laitteiden hanke (8302/170) toteutui pääosin 
vuonna 2016, mutta loppu jäi toteutettavaksi vuonna 2017. Hankkeen 
kokonaismenot ovat 31 250 euroa, tulot Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
25 000 euroa (kunnan netto-osuus 6 250 euroa). Hankkeen vuoden 2017 
osuus on 1 000 euroa, joka on siirrettävissä käyttämättä jääneestä asia-
hallintaohjelman hankerahasta (8106/158). 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää: 
1. 14 000 euroa investointimäärärahaa hankkeelta Kunnanvirastojen 

kattoremontti (8415/223) hankkeelle Helikopterikenttä (8460/415). 

2. 90 000 euroa investointimäärärahaa, josta 80 000 euroa hankkeilta 

Tuomaanpalon vesilinja (8470/821) ja Tuomaanpalon viemärilinja 

(8480/821) sekä 10 000 euroa hankkeelta Kunnanvirastojen kattore-

montti (8415/223), hankkeelle Tuomaanpalon kaavatiet (8425/320). 

3. 2 000 euroa investointimäärärahaa hankkeelta Asiahallintaohjelma 

(8106/158) hankkeelle Kiinteistöveroselvitys (8106/140). 

4. 1 000 euroa investointimäärärahaa hankkeelta Asiahallintaohjelma 

(8106/158) hankkeelle Perusopetuksen atk-laitteet (8302/170). 

 
Päätös Taloussihteeri kertoi investointimäärärahojen siirron tarpeista. 
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 92 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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93 § – asia 5 
Lisämääräraha yleishallinnon tehtäväalueelle 
 
– Kunnanhallitus 6.11.2017, 280 § 

Yleishallinnon tehtäväalueelle vuoden 2017 talousarvioon myönnetyt 
määrärahat eivät tule riittämään. Syyskuun lopun toimintakatteen toteu-
tumisprosentti on 81 %. Yleishallinnon pitkään jatkuneiden henkilöstöva-
jauksien johdosta on jouduttu turvautumaan lisärekrytointeihin. Rekry-
toinneilla on pystytty varmistamaan välttämättömimpien lakisääteisten 
palveluiden määräaikainen hoitaminen sekä yleishallinnon toimialaan 
kuuluvien muiden tehtävien osittainen hoito. Kunnanhallitus on käsitellyt 
yleishallinnon henkilöstöasioita talousarviovuoden aikana kokouksissaan 
13.3.2017 (91 §), 5.6.2017 (172 §) ja 4.7.2017 (194 §). Keskushallinnon 
osalta talousarvioon varatut määrärahat tulevat palkkauksien osalta ylit-
tymään noin 74 000 eurolla. 

Työpajan henkilöstön kesälomien, virkavapauksien ja eläkkeelle siirtymi-
seen varautumisen johdosta pajatoimintojen henkilöstömäärärahoihin 
myönnetyt talousarviovaraukset tulevat ylittymään. Sijaisten ja työllistet-
tyjen henkilöiden palkkavaraukset ylittyvät noin 35 000 euroa. 

Yleishallinnon ylitykseksi arvioidaan yhteensä noin 109 000 euroa. 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 109 000 euron lisämäärärahan myön-
tämistä yleishallinnon tehtäväalueelle palkkausmenojen kattamiseksi. Li-
sämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 

Päätös Taloussihteeri Merja Hietala kertoi lisämäärärahan tarpeesta yleishallin-
non tehtäväalueelle. Hietala poistui ennen päätöksentekoa. 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 93 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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94 § – asia 6 
Lisämääräraha itsenäisyysjuhlan järjestämiseen 
Dnro 216/29.11.2017 
 
– Kunnanhallitus 4.12.2017, 303 § 

Sivistyslautakunta on 10.10. käsitellyt Suomi 100 -juhlavuoden tapahtu-
mien rahoitusta. Suomi 100 -juhlavuoteen on kulttuuritoimen talousarvi-
oon varattu yhteensä 5 000 euroa. Juhlavuositapahtumia on ollut vuoden 
aikana useita ja talousarviota laadittaessa ei ole huomioitu erikseen itse-
näisyysjuhlaa. 

Suomi 100 -toimikunta on suunnitellut itsenäisyysjuhlan Oloksen audito-
rioon. Juhlassa yhdistetään Muonion kunnalle perinteiksi syntyneitä itse-
näisyyden juhlimisen muotoja, mutta huomioidaan myös 100-vuotias 
Suomi. Juhlaan odotetaan noin puolta suurempaa osallistujamäärää kuin 
aikaisempina vuosina. 

Sivistyslautakunnan kustannusarvio itsenäisyysjuhlasta on kokonaisuu-
dessaan 7480 euroa, ja sivistyslautakunta esittää 7 500 euron lisämäärä-
rahaa itsenäisyysjuhlaa varten. 

Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muu-
toksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekir-
joittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle 
tehdä. 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 7 500 euron lisämää-
rärahan itsenäisyysjuhlan järjestämiseen kulttuuritoimen sitovuustasolle. 
Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 

 
Päätös  Taloussihteeri kertoi lisämäärärahan tarpeesta. 
 
 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 94 § 
 

Päätös Keskustelun aikana Mika Brännare esitti, että lisämäärärahaa ei myönne-
tä. Brännaren esitys raukesi kannattamattomana. 

 
  Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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95 § – asia 7 
Lisämääräraha Valoa Kaamokseen -hankkeeseen 
Dnro 177/6.10.2017 
 
– Kunnanhallitus 4.12.2017, 304 § 
 

Kunnanhallitus päätti 23.10. ryhtyä Valoa Kaamokseen -hankkeeseen, 
jolla hankitaan kirkonkylän kaavateille kaamos- ja joulunajan valaisulait-
teet ja asennus sekä koulutuksen monipalvelukeskus Kielan piha-
alueelle jouluinen valaistusefekti. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
19 000 euroa. Julkista rahoitusta hankkeelle on saatu yhteensä 11 115 
euroa ja yksityistä rahoitusta 6 650 euroa. Kunnan nettorahoitusosuu-
deksi hankkeesta jää 1 235 euroa. Hankkeeseen ei ole varattu määrära-
haa vuoden 2017 talousarvioon. 
 
Hallintosäännön 43 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esi-
tettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset 
talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muu-
toksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekir-
joittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle 
tehdä. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 1 235 euron lisämää-
rärahan Valoa Kaamokseen -hankkeen nettorahoitusosuuden kattami-
seen. Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella. 
 

Päätös  Minna Back-Tolonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Taloussihteeri kertoi lisämäärärahan tarpeesta. 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 95 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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96 § – asia 8 
Keskuskeittiön toiminnan siirtäminen 
Dnro 74 / 21.4.2017 
 
– Kunnanhallitus 20.6.2016, 130 § 

Terveyskeskuskiinteistössä toimivan keskuskeittiön tilannetta on selvitet-
ty suhteessa valtuuston päätökseen korjata kiinteistö välttämättömiltä 
osilta, jotta tiloissa on terveellistä ja turvallista työskennellä.  
 
Keskuskeittiön tiloihin on aiemmin suunniteltu remontointia mm. kyl-
mäsäilytystilojen vuoksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on huo-
mauttanut työsuojelullisia puutteista keittiön tiloissa ja tiloihin on tehty 
mm. ilmanvaihtokanaviston puhdistus. Henkilöstöllä on oireita, jotka voi-
vat johtua sisäilman ongelmista.  
 
Tilanteen ratkaisemiseksi on alettu kartoittaa vaihtoehtoisia tai väistötiloja 
keskuskeittiön toiminnalle. Ruokahuollon toimitusvarmuus täytyy säilyttää 
koko ajan, koska ruokaa toimitetaan seitsemänä päivänä viikossa ja 
useamman kerran päivässä. Toimituksiin ei voi tulla katkoksia.  

 
Selvitystyötä on tehty hankkeena yhdessä ammattiopisto Lappian kans-
sa. Tavoitteena on asiakkaiden sujuva arki hyvää, maistuvaa, terveellistä 
ja turvallista ruokaa tarjoamalla. Tarveselvityksessä kartoitettiin kunnan 
keittiöiden ja jakelupisteiden määrä ja sijainnit, palvelutuotteet, palvelun-
käyttäjät, asiakasmäärät palvelun saatavuus ja henkilökunnan määrä.  

 
Keittiössä valmistetaan noin 500 ateriaa/päivä koulujen lukuvuoden aika-
na. Aterioita kuljetetaan pääasiassa eri jakelupisteisiin ja kotipalvelun 
kautta asiakkaille. Vuositasolla keittiössä valmistetaan noin 135 500 ate-
riaa.  

 
Ruokahuollon kehittämisen ja siirtymisen yhteydessä on tehtävä useita 
päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan keittiön toimintaan ja sitä kautta tila-
vaihtoehtoihin. Keskuskeittiön tilatarve on ollut aikaisemman arkkiteh-
tiselvityksen mukaan 250–300 m2. Alustavina vaihtoehtoina keskuskeit-
tiölle on ollut yläkoulu, Kiela ja ammattiopisto. Kaikissa kohteissa joudu-
taan tekemään remontointia. 
 
— — 

— — 

– Kunnanhallitus 14.11.2016, 232§ 

Vaihtoehtoja keskuskeittiön sijoittumiselle on haettu kunnan kokonaan tai 
osaksi omistamista kiinteistöistä (kuntayhtymä Lappia). Perusteena kun-
nan omien tilojen tarkastelulle on olemassa olevien kiinteistöjen käyttöas-
teen nosto ja huoltovarmuuden ylläpitäminen. Sote- muutosten vaikutus-
ta ruokahuoltoon tai -henkilöstöön ei vielä tiedetä. Valmistelussa on ollut 
mukana mm. keskuskeittiön emäntä, tekninen johtaja, kunnansihteeri ja 
taloussihteeri. 
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Vaihtoehtoja keskuskeittiön toiminnalle ovat yläkoulu, Kiela ja ammat-
tiopiston keittiö. Arkkitehtitoimisto Arkture on 9.5. laatinut suunnitelman 
keskus-keittiön tarvitsemasta tilasta näissä kiinteistöissä. Kaikissa vaih-
toehdoissa jouduttaisiin tekemään mittavia muutoksia. Laskelmat on teh-
ty n. 300 m2:n tiloista, eikä niissä ole huomioitu keittiössä tarvittavia lait-
teita tai kalustoa, jotta kustannusarviot ovat vertailukelpoisia.  
 
Kunnan tiloista laskelmat on 20.6. toimittanut Insinööritoimisto H. Kylmä-
nen Ky ja niitä on tarkennettu 15.9. sekä 11.11. 
  
Lappia kuntayhtymän kanssa on käyty neuvotteluja 17.8. ja 25.10, tarjo-
us keittiötiloista toimitettiin 26.10. Aiemmin laaditun selvityksen perus-
teella keskuskeittiö ja Lappia valmistavat yhteensä n. 162 100 ateriaa 
vuodessa, josta 135 500 (83,6 %) ateriaa valmistaa kunta ja 26 600 (16,4 
%) Lappia.  
 
Yläkoulun keittiön korjaus ja laajennus  
– korjausaste n. 77 %, nykyisen jakelukeittiön ja ruokasalin tilaan tai ny-
kyisen jakelukeittiön ja opetuskeittiön tilaan  
– kunnan investointihanke noin 787 000 euroa, 2 615 euroa/m2, poisto-
aika n. 30 vuotta, käyttötalousmeno n. 26 000 euroa/vuosi  
– lisäksi ylläpitokustannukset noin 7,50 euroa/ m2, käyttötalousmeno 
noin 27 000 euroa/vuosi, ei sisällä poistoja  
– tarvitaan uusi tila kouluruokailulle tai opetuskeittiölle – haasteena pe-
rusopetuksen tilojen pienentyminen, korvattava muulla tilaratkaisulla ja 
turvallisuus liikenteen lisääntyessä. 
– haasteena perusopetuksen tilojen pienentyminen, korvattava muulla ti-
laratkaisulla ja turvallisuus liikenteen lisääntyessä. 
 
Kuntayhtymä Lappian keittiön muutos  
– korjausaste n. 70 %  
– pääomavuokrana valmistettujen annosten suhteessa n. 528 000 euroa, 
1 640 euroa/ m2, poistoaika n. 10 vuotta, käyttötalousmeno 52 800 eu-
roa/vuosi  
– lisäksi ylläpitokustannus vastaava kuin Lappian taso omalle toiminnalle 
8,54 euroa/ m2, käyttötalousmeno noin 33 000 euroa/vuosi  
– Lappia toimii rakennuttajana, vastaa opetuskeittiön siirrosta ja sen kus-
tannuksista (125 000 euroa), vastaa alueella tarvittavista ympäristöä 
koskevista töistä (mm. liikenteen ohjautuminen ja logistiikka)  
– synergiaedut opetuksessa, mm. työssäoppimispaikat  
– haasteena ammattiopiston opetuskeittiön pienentyminen.  

 
Kaikissa vaihtoehdoissa saapuvan ja lähtevän tavaran reitit on erotettava 
toisistaan sekä järjestettävä sujuva jakeluliikenne ja jätehuolto rakennuk-
sen ympärille. Tiloissa on otettava huomioon ilmanvaihdon kohdepoisto-
jen ja kanavoinnin tilatarpeet mahdollisesti uusien ilmanvaihtokoneiden 
sijoitus sekä lattiakaivojen viemäröinti ja rasvanerotuskaivot. Henkilökun-
nan tilat sisältyvät vaihtoehdoissa keittiötiloihin.  
 
Laitteet ja kalusteet keskuskeittiön tiloihin suunnitellaan ja investoidaan 
erikseen.  
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Koulutuskuntayhtymä Lappian hallitukselle mahdollinen keittiön muutos-
hanke on esitelty 8.11. vuoden 2017 aikana toteutettavaksi investoinnik-
si.  
— — 

— — 

– Kunnanhallitus 27.2.2017, 56 §  
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa 29.1.2017 
saapuneella kirjeellään Tuija Muotkan kunnallisvalitukseen, joka koskee 
valtuuston päätöstä 12.12.2016 § 65 keskuskeittiön siirtämisestä. Lisäksi 
hallinto-oikeus on varannut tilaisuuden valtuutettu Myllykankaalle antaa 
selitys valituksessa esitettyyn esteellisyysväitteeseen.  
 
Valituksessa vaaditaan, että valtuuston päätös kumotaan ja toimeenpano 
keskeytetään. Perusteluina esitetään vt. kunnanjohtajan ja teknisen joh-
tajan toimivallan ylitykset, valmistelun ja tiedottamisen puutteellisuus ja 
valtuutetun esteellisyys.  
 
Valituksessa esitetään vt. kunnanjohtajan ja teknisen johtajan ylittäneen 
toimivaltansa tekemällä sopimuksen. Vastineena todetaan, että kunta ei 
ole tehnyt sopimuksia keskuskeittiön siirtymiseen liittyen vaan Lappia on 
tehnyt oman keittiön tiloistaan tarjouksen. Valmisteluun on kuulunut esi-
selvityksen tekeminen keittiön nykytilasta ja sen tarjoamista palveluista 
(mm. ateriamäärät) sekä alustavan kehittämissuunnitelman laatiminen 
toiminnan tulevaisuutta silmällä pitäen. Kunta ei ole maksanut esiselvi-
tyksestä tai kehittämissuunnitelmasta ja niitä on laadittu yhteistyössä 
Lappian kanssa.  
 
Kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimai-
suutta, mutta se on kielletty, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy sen joh-
dosta hyödyttömäksi. Valitusviranomainen päättää täytäntöönpanokiel-
losta ja voi ratkaista sen kiireellisenä erikseen.  
 
— — 

— — 

Kunnanvaltuusto hyväksyi valituksen ja palautti asian valmisteluun 
20.3.2017 tekemällään päätöksellä. 
 

— — 

– Kunnanhallitus 4.12.2017, 315 § 
 

Valtuuston päätöksen mukaisesti uuden keskuskeittiöselvityksen tavoit-
teena oli selvittää keittiöverkkovaihtoehdot Muonion kunnassa. Damico 
Oy on tukipalveluiden asiantuntijapalveluja ja ammattikeittiösuunnittelua 
tuottava yritys. Damicon toimitusjohtaja Minna Dammert kävi kaikissa 
Muonion kunnan keittiössä kesäkuussa 2017. 
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Kunnassa oli päädytty kahteen eri vaihtoehtoiseen keskuskeittiön sijoit-
tamisratkaisuun, Damico arvioi ne.  
 
1) Laajennetaan Yhtenäiskoulun keittiölle keskuskeittiö 
2) Yhteiskeittiö Koulutuskuntayhtymä Lappian kanssa 
 
1) Peruskorjataan ja laajennetaan keskuskeittiö Yhtenäiskoululle 

 
Yhtenäiskoululle keskuskeittiö pystytään rakentamaan noin 100 m²:n ti-
laan huomioiden, että sosiaalitilat, siivouskeskus ja pieni toimistotila voi-
daan sijoittaa alakertaan. Tuotantotila jää kuitenkin tässä tapauksessa 
niin pieneksi, että kotiateriapakkausta ei siellä mahdu tekemään.  Lisään-
tyvä logistiikka- ja jätemäärä huomioiden on rakennettava erillinen kate-
tun yhteyden päässä oleva laatikko- ja rullakkovarasto ja jätetila keittiön 
yhteyteen. Damicon arvio peruskorjauskustannuksista on noin 0,6-0,7 
miljoonaa euroa sisältäen laitteet. 

 
Tässä vaihtoehdossa on joka tapauksessa peruskorjattava myös Lappi-
an keittiö- ja ruokailutilat ja lisävarusteltava ja laajennettava Terveyskes-
kuksen ja Marjapaikan osastokeittiötä. 

 
2) Peruskorjataan keskuskeittiö Koulutuskuntayhtymä Lappian tiloihin 

 
Koulutuskuntayhtymän tiloihin tarvitaan noin 135-145 m²:n tila kunnan 
keskuskeittiön tarpeisiin. Lisäksi sosiaalitilaa noin 35m2. Tämä tila nykyi-
sestä keittiöstä on hyvin rajattavissa kuitenkin siten, että esim. astiahuol-
tolaite ja mahdollisesti osa varastoista ovat yhteiset opetuskeittiön kans-
sa. 
 
Lvis-infra on kokonaan uusittava keittiössä. Kaikki pinnat ja lähes kaikki 
laitteet on uusittava. Damicon arvio peruskorjauskustannuksista on noin 
0,8 miljoonaa euroa sisältäen laitteet (huomioiden nykyisestä keskuskeit-
tiöstä siirtyvät toimintakunnossa olevat laitteet).  
 
Tila on vaihtoehdosta muuntojoustavin. Kunnan ja kuntayhtymän toimin-
noista on paljon yhteistyömahdollisuuksia, mm. tilankäyttö, työssäoppi-
minen, kehittäminen, työnjohto ja tuotannonohjausohjelmisto.  
 
Kuntayhtymä omistaa kiinteistön ja näin ollen kunta olisi kiinteistössä 
vuokralaisena. Se, muodostavatko kunta ja kuntayhtymä jatkossa yhdes-
sä tukipalvelutoimintaan osakeyhtiön, jää harkittavaksi.  
 
Damicon näkemyksen mukaan koulutuskuntayhtymän tila on sopivin 
näistä kahdesta vaihtoehdosta keskuskeittiön rakentamiseksi. 

 
Keskuskeittiön toiminnan siirtämistä Lappian tiloihin puoltaa myös Koulu-
tuskuntayhtymä Lappian tuomat elinvoimatekijät, jotka hyödyttävät kun-
taa ja kouluttaa osaavia ammattilaisia paikallisen elinkeinoelämän tarpei-
siin. Lisäksi toimiva koulutustarjonta houkuttelee kuntaan uusia asukkai-
ta. 
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VAIHTOEHTO 1, KESKUSKEITTIÖ YHTENÄISKOULUN TILOIHIN 
Keskuskeittiön laitekustannukset  210 000 euroa 
Tilojen peruskorjaus, muutosalue n. 130 m²   440 000-490 000 
euroa 

 keittiön laajentaminen ruokasaliin päin 

 katettu tila rullakko- ja laatikkovarastoille (+20 m² ) 

 alakertaan toimisto, siivouskomero, pukuhuoneet 

 musiikkiluokan seinän ainakin osittainen purkaminen lisäruokailutilan 
saamiseksi 

 ilmanvaihtoa tehostettava huomattavasti perusteellisemmin kuin vaih-
toehdossa 2 
 

Yhteensä:  650 000 - 700 000 euroa 
 

VAIHTOEHTO 2, KESKUSKEITTIÖ AMMATTIOPISTO LAPPIAN TI-
LOISSA 
Keskuskeittiön laitekustannukset  210 000 euroa 
Yhtenäiskoulun keittiön peruskorjaus, kevyt 100 000 euroa 

 Laitehankinnat      60 000 euroa 

 Tilat      40 000 euroa 
 

Lattia on epätasainen ja huonokuntoinen, edellyttänee uutta massaa, 
hinta-arvio 10 000 euroa. Ilmanvaihtoa on tehostettava, hinta-arvio 
15 000 euroa. Tilamuutokset mm. linjaston uudelleensijoittelua varten 
sekä kylmiöiden purkaminen, arvio 15 000 euroa. 

 
Lisäksi Marjapaikan palvelukeittiö on peruskorjattava ja sijoitettava uu-
teen paikkaan lähellä ruokasalia olevaan tyhjään tilaan, tätä kustannusta 
ei ole huomioitu vertailussa. 

 
Yhteensä:  310 000 - 350 000 euroa 

 
ARVIOLASKELMA LAPPIAN TILOIHIN SIIRTYVÄN KESKUSKEITTIÖN 
TILAKUSTANNUKSISTA 

 
1) Pääomakustannus (635 000 euroa) rakennusinvestoinnista: 
– kunnan osuus (84 % => 527 582 euroa) 20 vuoden tasapoistolla olisi 
korkeintaan 527 582 euroa : 20 v = 26 379 euroa eli 2 198 e/kk 

 
2) Ylläpitovuokra 180 m2 x 7,43 e/kk = 1 337,40 e/kk: 
– kunnan osuus 1 337,40 e/kk x 84 % = 1 123,42 e/kk 

 
3) Käyttösähkö n. 1 300 e/kk: 
– kunnan osuus n. 1 300 e/kk x 84 % = n.1 092 e/kk 

 
YHTEENSÄ: 
1) 2 198 e/kk 
2) 1 123,42 e/kk 
3) 1 092 e/kk 
4 413,42 e/kk x 12 kk = 52 961,04 e/vuosi 
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Ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle keskuskeittiön toiminnan siirtämistä 
ammattiopisto Lappian tiloihin. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-
simman pian. 

— — 
 
– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 96 § 
 

Päätös Matti Myllykangas ja Petteri Hirsikangas ilmoittivat olevansa asiassa es-
teellisiä ja poistuivat paikoiltaan asian käsittelyn ajaksi. Pirkko Rauhala 
osallistui Myllykankaan sijasta varavaltuutettuna tämän asian käsittelyyn. 

 
 Valtuusto hyväksyi keskuskeittiön toiminnan siirtämisen ammattiopisto 

Lappian tiloihin. 
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97 § – asia 9 
Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019–2020 hyväksyminen 
Dnro 145/17.8.2017 
 
– Kunnanhallitus 28.8.2017, 211 § 
— — 
– Kunnanhallitus 6.11.2017, 282 § 

 
Talousarvioesityksessä toimintakate on 16 691 253 euroa ja muutos ku-
luvan vuoden talousarvioon nähden on + 1,1 %. Toimintatuottojen osuus 
toimintakuluista on 14,8 %. Vuosikate on 1 237 945 euroa, kasvua edelli-
sen vuoteen on 22,7 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 176,8 %. 
Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 567 495 
euroa. Lautakuntien ja kunnanjohtajan talousarvioesitysten pohjalta on 
laadittu liitteenä oleva talousarvioesitys vuodelle 2018 ja taloussuunni-
telmaesitys vuosille 2019–2020. 
 

Lautakuntien esitykset (suluissa muutos kuluvan vuoden talousarvioon) 
 

Kunnanhallitus 6.11.2017  
Menot 2 067 101 ja tulot 796 591, toimintakate 1 270 510 euroa (+ 0,4 
%).  
Työterveyshuollon menoihin on varattu lakisääteisen työterveyshuollon 
lisäksi yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito. Lisäksi 
henkilöstöhallintoon on lisätty varaus Enontekiön kunnan kanssa yhdes-
sä palkattavan henkilöstökoordinaattorin menoihin.  Kunnan tiedottami-
nen hoidetaan Luoteis-Lappi lehdessä. Presidentinvaaleihin ja maakun-
tavaaleihin on varattu 19 210 ja tulot 11 000 (8 210,-) sekä tarkastuslau-
takunnan menoihin 9 860 euroa. 
 
Tarkastuslautakunta 17.10 2017 38 § 
Menot 9 890 ja tulot 0. toimintakate 9 890 euroa (-0,2 %) 
 
Elinkeinolautakunta 3.10.2017 4 § 
Menot 168 400 ja tulot 0, toimintakate 168 400 euroa (+ 20,3 %). 
Toteutetaan elinkeino- ja matkailustrategioiden sisältämiä toimenpiteitä 
alueen elinvoiman ja siitä seuraavan taloudellisen kasvun aikaansaami-
seksi. 
 
Maaseutulautakunta 20.10.2017 4 § 
Menot 129 000 ja tulot 109 000, toimintakate 20 000 euroa (+ 15,4 %). 
 
Sosiaalilautakunta 12.10.2017 72 § 
Menot 10 139 343 ja tulot 377 356, toimintakate 9 761 987 euroa (0,0 %).  
Pääosa sosiaalipalveluista tuotetaan omana tuotantona, ostopalveluina 
hankitaan lähinnä erityispalveluita ja tukipalveluita. Pidemmällä aikavälillä 
kasvupaineet ovat ikääntyvien palveluissa, vuosina 2018-2019 menojen 
kasvua on ikääntyvien palveluissa, kehitysvammaisten avopalveluissa ja 
sosiaalitoimen tietohallinnossa. Sosiaalitoimeen palkataan määräaikai-
nen toimistosihteeri ajalle 1.9.2018 – 31.12.2019 koska Kanta- 
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palveluun siirtyminen ja sote-uudistus edellyttävät lisätyövoimaa. Van-
hustyön tehtäväalueella Ojusniityn laitosapulaisen toimi muutetaan 
50%:sta 100%:ksi, tavoitteena vapauttaa hoitajien työaikaa siivoamisesta 
vanhustyöhön. Palvelukeskus Marjapaikan henkilökohtaisen avustajan 
toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi, millä turvataan riittävä hoitajamää-
rä työvuoroihin. Kotipalvelun määräaikainen henkilökohtaisen avustajan 
toimi muutetaan vakinaiseksi lähihoitajan toimeksi. Toimintakeskus Naa-
lon toimintaa kehitetään ja olosuhteiden turvallisuutta parannetaan muut-
tamalla määräaikainen lähihoitajan toimi toistaiseksi voimassaolevaksi. 
 
Sivistyslautakunta 31.10.2017 85 § 
Menot 4 860 164 ja tulot 533 776, toimintakate 4 326 388 euroa (+1,9 
%).  
Ryhmäperhepäiväkoti Mansikka muuttui 1.11.2017 yhdeksi päiväkoti 
Tunturihelmen vuorohoitoa tarjoavaksi osastoksi. Talousarviossa on va-
rattu määräraha lastentarhan opettajan palkkaamiseen. Liikuntatoimessa 
on lisäys määrärahoihin kunnan liikuntapaikkojen kunnossapidon paran-
tamiseksi. 
 
Tekninen lautakunta 17.10.2017 72 § 
Menot 2 135 301 ja tulot 1 058 356, toimintakate 1 076 945 euroa (+ 2,2 
%).  
Rakennusvalvonta on jo useamman vuoden kärsinyt henkilöstövajauk-
sen aiheuttamasta lupakäsittelyn viivästymisestä. Määräaikaisen raken-
nusmestarin toimen vakinaistaminen mahdollistaa tehtävien uudelleen-
järjestelyn. Muutoksilla pyritään muun muassa saamaan lupakäsittelyn 
viive kohtuulliseksi. Teknisen osaston 1,5 toimistosihteerin henkilöstö-
resurssi ei ole riittävä kuntalaisten palvelutarpeeseen nähden. Teknisen 
ja sivistysosaston yhteisen toimistosihteerin palkka on budjetoitu 
100 %:sti tekniseen toimistoon 1.1.2018 alkaen. 
 
Hallintokuntien esityksien jälkeen toimintakate on 16 642 300 euroa  
(+ 1,0 %). Kunnanjohtajan esityksenä on lisätty elinkeinotoimeen hanke- 
ja elinvoimahankkeiden toteuttamiseen lisätyövoimaa. Lisäksi on tehty 
tarkistuskirjauksia eläkemenoperusteisiin maksuihin sekä muita teknisiä 
tarkistuksia. Muutosesityksen ja tarkistusten jälkeen toimielinten toimin-
takatteet ovat: 
- keskusvaalilautakunta 8 210 (- 34,4 %) 

- tarkastuslautakunta 9 860 (- 0,2 %) 

- kunnanhallitus 1 270 510 (+ 0,4 %) 

- maaseutulautakunta 19 896 (+ 15,4 %) 

- elinkeinolautakunta 205 587 (+ 45,8 %) 

- sosiaalilautakunta 9 777 894 (+ 0,2 %) 

- sivistyslautakunta 4 334 316 (+ 2,1 %) 

- tekninen lautakunta 1 064 980 (+ 1,1 %) 

Muutosten jälkeen koko kunnan toimintakate on 16 691 253 euroa 
(+1,1%)  
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen tie-
doksi ja tekee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuustolle 
13.11.2017. 

 
Muutettu  kunnanjohtaja 
ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen tie-

doksi ja jatkaa asian käsittelyä 13.11.2017. Kunnanhallitus tekee talous-
arvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä valtuustolle 4.12.2017. 

 
Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. 

— — 
 
– Kunnanhallitus 4.12.2017, 305 § 
 

Kunnanhallitus käsitteli 6.11.2017 vuoden 2018 talousarviota ja vuosien 
2019 – 2020 taloussuunnitelmaa käyttötalouden osalta. Kunnanhallituk-
sen kokouksen jälkeen kunnanjohtaja on tehnyt seuraavat muutokset 
käyttötalouden talousarvioon: 

 
Yleishallinto 
– kuntastrategian laadintaan 12 000 euroa  
– korjattu Lapin Pelastuslaitoksen maksuosuutta 835 euroa pienemmäksi 
– lisätty atk-palveluiden ostoihin 30 000 euroa 
Elinkeinotoimi 
– korjaus/lisäys tekstiin ”Uutena esityksenä elinkeinotoimeen hanke- ja 
elinvoimahankkeiden toteuttamiseen lisätyövoimaa (kehitysjohtaja) sekä 
Aurora hankevaraus.” 
– siirretty kehitysjohtajan koko vuoden palkkavarauksesta 10 920 euroa 
Aurora hankevaraukseen  
Tekninen toimi 
– määrärahavaraus ympäristötöihin, työ toteutetaan vastaavalla tavalla 
kuin vuonna 2017, brutto 36 430 euroa tulo 15 000 euroa netto 21 430 
euroa 
– museon ikkunoiden kittaus ja maalaus, brutto 5 230 euroa, tulo 1 970 
euroa, netto 3 260 euroa, hanke aloitettu v. 2017 ja siihen saadaan mu-
seoviraston avustusta 
 
Investointeja ei käsitelty hallituksen kokouksessa 6.11.2017. Kunnanjoh-
tajan esitys vuoden 2018 nettoinvestoinneiksi on 2 906 970 euroa, 2019 
suunnitelmavuoden 2,6 miljoonaa ja 2020 suunnitelmavuoden 2,9 mil-
joonaa euroa. 
 
Vuoden 2018 ja 2019 merkittävin investointihanke on uuden hyvinvointi-
keskuksen rakentaminen, yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Ensi vuoden 
merkittävimpiä investointikohteita ovat 
- hyvinvointikeskuksen rakentaminen 1 700 000 euroa 

- vedenottamon rakentaminen 225 000 euroa 

- kunnanvirastojen kattojen korjaukset 200 000 euroa 

- kaavoitus 100 000 euroa 
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Henkilöstösuunnitelma 
 
Vuoden 2017 mukainen henkilöstömäärä on 164,11 (määräaikaisia ja si-
jaisia 10). Suunnitelman mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 
166,47 ja seuraavina vuosina 166,38 ja 168,28 henkilöä. Yleishallinnon 
henkilöstömäärä on ensi vuonna 25,5 (+- 0), sosiaalitoimen 44,32 
(+0,66), sivistystoimen 78,15 (+0,20) ja teknisen toimen 18,5 (+1,5). 
Suunnitelmakaudella sivistyksen henkilömäärä lisääntyy ja muut pysyvät 
samana kuin vuonna 2018. 
 
Talousarvio, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 
 
Toimitetussa talousarvioehdotuksessa menot ovat 23 788 710 euroa, jo-
ka jakautuu seuraavasti: 
- käyttötalous 83 % 

- investoinnit 12 % 

- rahoitus viisi prosenttia ja  

- tuloslaskelma 85 000 euroa (alle yhden prosentin) 

Käyttötalouden menoista palvelujen osuus on 50 ja henkilöstömenojen 
39 prosenttia. 
 
Toimintakate on 16 757 108 euroa (+1,5 %) ja jakautuu hallintokunnittain  
- sosiaalitoimi 58 %, josta terveystoimen osuus 38 % 

- sivistystoimi 26 % 

- yleishallinto 8 % 

- tekninen toimi 7 % 

- elinkeinotoimi 1 % 

Vaalit, tarkastuslautakunta ja maaseutulautakunta jäävät alle prosentin. 
 
Tulot ovat 23 226 265 euroa. Verotuloiksi on arvioitu 8,75 milj. (+1,7 %) 
ja valtionosuuksiksi 9,29 milj. (+3,2 %). Kokonaistuloista verojen osuus 
on 38 ja valtionosuuksien 40 prosenttia. Liittymismaksutuloiksi on arvioitu 
50 000 euroa. 
 
Pitkäaikaisten lainojen korkomenoihin on varattu 85 000 ja suunnitelman 
mukaisiin poistoihin 700 000 euroa. Talousarvioesityksen mukaan vuosi-
kate on 1,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,5 milj. euroa. Kattamatonta 
alijäämää oli vuoden 2016 lopussa 0,89 milj. euroa. 
 
Investointimenojen ja vanhojen talousarviolainojen lyhennyksiä varten 
uutta lainaa on budjetoitu otettavaksi 2,2 milj. euroa. Lainakanta nousee 
9,4 milj. euroon, 4 000 euroon asukasta kohti.  
 
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on esitelty yt-toimikunnalle 
29.11.2017. Talousarvioesitykseen sisältyvän henkilöstösuunnitelman 
mukaan ensi vuonna kunnan palveluksessa on 166,47 työntekijää (vaki-
tuisia 157,47 ja määräaikaisia 9). 
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Ehdotus  kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talo-
usarvioesityksen ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman valmistelun 
mukaisena. 

 
Päätös Taloussihteeri kertoi muutokset, jotka talousarvioesitykseen on tehty 

edellisen käsittelykerran jälkeen ja niiden vaikutukset kokonaisuuteen. 
 
 Kunnanhallitus lisäsi investointeihin liikuntatoimen hankkeeksi uuden 

moottorikelkan hankintaan 12 000 euroa sekä maanmyynteihin arvion 
Tuomaanpalon tonttien myyntituloista vuodelle 2018 167 300 euroa, 
2019 suunnitelmavuodelle 113 150 euroa ja 2020 suunnitelmavuodelle 
113 150 euroa. 

 
 Lisäyksien jälkeen vuoden 2018 nettoinvestoinnit ovat 2 751 670 euroa, 

2019 suunnitelmavuoden 2 476 850 euroa ja 2020 suunnitelmavuoden 
2 836 850 euroa. 

 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talo-

usarvioesityksen ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman valmistelun 
mukaisena. 

 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 97 § 
 

Päätös   Kunnanjohtaja selosti talousarvion laadintaprosessia ja talousarvion pai-
notuksia ja investointeja. Taloussihteeri selosti tarkemmin talousarviota 
ja taloussuunnitelmaa. Selostusten jälkeen kunnanhallituksen puheen-
johtaja kertoi talousarviosta hallituksen näkökulmasta, minkä jälkeen val-
tuustoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuoronsa. 

 
 Taloussihteeri esitteli sitovalla tasolla toimintakatetta ja investointikohtei-

ta, talousarvio hyväksyttiin sitova taso kerrallaan. 
 
 Käsiteltäessä yleishallinnon sitovuustasoa Petteri Hirsikangas esitti Mika 

Brännaren kannattamana että taloussuunnitelmaa muutetaan siltä osin, 
että poistettaisiin kohta, jossa mainitaan, että keskuskeittiön ruoanhintaa 
tullaan korottamaan vuonna 2018. Hirsikangas totesi, että asian käsittely 
on hallituksessa vielä kesken. Todettiin, että käyttösuunnitelma korjataan 
vastaamaan talousarviota. 

 
 Käsiteltäessä elinkeinotoimen sitovuustasoa Juha Niemelä esitti, että ta-

lousarviosta poistetaan maininta kehitysjohtajan tehtävänimikkeestä, 
koska tehtävänkuva ei ole vielä selvillä. Manu Friman ja Sakari Silén 
kannattivat Niemelän esitystä. Päätettiin yksimielisesti poistaa kehitysjoh-
tajan tehtävänimike talousarviosta. 
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Lisäksi valtuusto keskusteli talousarviota käsiteltäessä muun muassa 
terveyskeskuksen vuodeosastosta ja siihen liittyen vanhusten kotona 
asumisen tukemisesta, vesi- ja viemäriverkoston kunnostamisesta ja tak-
soista sekä tytäryhteisöjen omistajaohjauksesta. 
 
Petteri Hirsikangas ilmoitti poistuvansa kokouksesta vanhustyön sito-
vuustason käsittelyn aikana. 

 
Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuo-
sille 2019–2020 tehdyillä tarkennuksilla. 
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98 § - asia 10 
Kunnanjohtajan johtajasopimus 
Dnro 202/10.11.2017 
 
– Kunnanhallitus 4.12.2017, 307 § 
 

Kuntalain 42§:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajaso-
pimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopi-
mukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen 
puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon mitä 
hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa mää-
räyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät 
erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43§:ssä tarkoitetun menettelyn sijas-
ta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta 
erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. 
 
Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja kun-
nanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Sopi-
mukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arvi-
ointiin, ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. 
Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa vain yleisellä tasolla, jotta 
kunnat voivat itse harkita sopimuksen sisällön. (Kuntalaki – tausta ja tul-
kinnat, Harjula & Prättälä 2015) 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Lasse Peltosen kunnanjohtajaksi 6.3.2017 ja Pel-
tonen otti viran vastaan 18.4.2017. Kunnanjohtajan valinnasta on valitet-
tu hallinto-oikeuteen, joten Peltonen hoitaa kunnanjohtajan virkaa väliai-
kaisena kunnanjohtajana. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koe-
aikaa ja kokonaiskuukausipalkka on 6 200 euroa. Kunnanjohtajan koeai-
ka on päättynyt 17.10.2017. 
 
Kunnanjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja valtuustoryhmien 
puheenjohtajien välillä käytyjen neuvottelujen pohjalta on laadittu ehdo-
tus kunnanjohtajan johtajasopimukseksi. Johtajasopimuksella sovitaan 
kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriita-
tilanteissa ja erokorvauksesta sekä johtajasopimuksen kokonaisarvioin-
nin käytännöistä. 
 
Laaditussa sopimuksessa todetaan, että kunnanjohtajan tehtävänä on 
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, strategista, henkilös-
tö-, konserni-, sopimus- ja talousjohtamista, elinvoiman edistämistä, 
edunvalvontaa ja sidosryhmäyhteistyötä. Kunnanjohtaja toimii koko kun-
taviraston päällikkönä, kunnanhallituksen esittelijänä, edustaa kuntaa ja 
käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukai-
sesti. Kunnanjohtajaa sitovat kunnanvaltuuston vahvistama strategia, 
hallintosääntö, konserniohjeet sekä kunnanvaltuuston ja kunnanhallituk-
sen hyväksymät muut ohjeet ja säännöt sekä erilliset toimintaa ohjaavat 
päätökset. 
 
Kunnanjohtajan palkkaukseen, vuosilomiin ja muihin virkasuhteeseen liit-
tyviin ehtoihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 
(KVTES).  
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Kunnanhallitus ja sen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja huolehtivat siitä, 
että tehtävänjakoa poliittisten johtamisen ja operatiivisen johtamisen välil-
lä kunnioitetaan.  

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajisto käy kunnanjohtajan kanssa vuosit-
taisen kehityskeskustelun, jossa arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden 
toteutuminen sekä määritellään painopistealueet ja tavoitteet kyseiselle 
vuodelle. 
 
Kunnanhallitus huolehtii, että kunnanjohtajan palkkaus on kilpailukykyi-
sellä tasolla kuntasektoriin verrattuna. Kehityskeskustelun yhteydessä 
käydään myös keskustelu tarpeista kunnanjohtajan palkkauksen tarkis-
tamiseen. Kunnanjohtajan palkasta päättää kunnanhallitus. 
 
Jos kunnan ja kunnanjohtajan välille syntyy laaja erimielisyys ja se johtaa 
luottamuspulaan, käydään ennen asian virallisesti esille tuomista, kun-
nanjohtajan ja hänen halutessaan hänen edustajansa sekä kunnanval-
tuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston kesken asiaa selvittävät 
neuvottelut. Näissä neuvotteluissa pyritään selvittämään luottamuspu-
laan johtaneet tekijät ja miten yhteisesti voidaan menetellä tilanteen kor-
jaamiseksi. Mikäli tilannetta ei saada korjattua, voivat kunnanvaltuusto ja 
kunnanjohtaja yhdessä todeta, ettei kunnanjohtaja nauti poliittisen johdon 
luottamusta ja kunnanjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan 60 000 euron ero-
korvausta vastaan. Erokorvaus sisältää irtisanomisajan palkan. Jos yh-
teiseen sopimukseen irtisanoutumisesta ei päästä, voidaan käynnistää 
kuntalain 43 §:n mukaiset toimenpiteet. 
 
Johtajasopimuksen sisältö arvioidaan valtuustokausittain, lähtökohtaises-
ti kuntastrategian päivityksen ja uudistamisen yhteydessä. 

 
Ehdotus  vs.hallintojohtaja 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanjohta-
jan johtajasopimuksen. 

 
Päätös Kunnanjohtaja Lasse Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosai-

nen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun aikana pitää kunnanjohtajan kanssa 5 

minuutin neuvottelutauon. 
  
 Kokouksen jatkuessa puheenjohtaja ilmoitti, että kunnanjohtajan kanssa 

käydyn neuvottelun jälkeen sopimukseen lisätään kohta: Tämä sopimus 
raukeaa, mikäli hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtajan valinnasta tehdyn 
päätöksen. 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanjohta-
jan johtajasopimuksen. 
 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

— — 
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– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 98 § 
 

Päätös Kunnanjohtaja Lasse Peltonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui pai-
kaltaan asian käsittelyn ajaksi. 

 
 Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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99 § – asia 11 
Sähköinen hyvinvointikertomus 
Dnro 14/23.1.2016 

– Kunnanhallitus 4.12.2017, 306 § 
 

Muonion kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015, että kunnassa otetaan käyt-
töön sähköinen hyvinvointikertomus 1.1.2016 alkaen.  Päätöksen mu-
kaan sähköisen hyvinvointikertomuksen ohjausryhmänä toimii kunnan 
johtoryhmä. Kertomuksen toteuttamisesta vastaa terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisen työryhmä. 
 
Hyvinvointiin kunnan yleisenä tehtävänä viitataan mm. kuntalaissa, jonka 
mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa 
sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympä-
ristöllisesti kestävällä tavalla. (Kuntalaki 1 §, 2 mom.). Hyvinvoinnin edis-
täminen on myös osa kunnan strategista suunnittelua (Kuntalaki 37§). 
 
Terveydenhuoltolain 12 §:n perusteella kunnan on seurattava asukkait-
tensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryh-
mittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vasta-
taan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvin-
voinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle 
vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmis-
teltava laajempi hyvinvointikertomus. 
 
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuh-
teisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ta-
voitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden pe-
rustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 
 
Hyvinvointikertomus on kuntajohtamisen työväline. Se toimii kunnan stra-
tegiatyön, toiminnan ja talouden suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon 
yhtenä perustana. Käytännössä hyvinvointikertomus on ymmärrettävään 
muotoon kirjoitettu tiivis asiakirja, joka valmistellaan kunnan johtoryhmän 
ja eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä. 
 
Hyvinvointikertomus sisältää: 
– katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin 
– suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä 
– arvion toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointi-
politiikasta. 
 
Kertomuksen valmistelusta vastaa kunnan johtoryhmä tai kunnassa erik-
seen nimetty hyvinvointiryhmä. Kertomusta valmistelevassa ryhmässä 
tulee olla eri hallintoalojen johtavia viranhaltijoita ja muita kunnan kes-
keisten hallinnonalojen asiantuntijoita. Tarvittaessa voidaan vastuuryh-
mää täydentää myös muilla keskeisiksi katsottujen verkostotoimijoiden 
edustajilla ja työn tueksi voidaan myös perustaa erillisiä alatyöryhmiä 
esim. väestöryhmittäin. Poikkihallinnollisen ja -toiminnallisen ryhmän an-
siosta myös vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä on kaikkien 
yhteinen asia. 
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Koska Muoniossa sähköistä hyvinvointikertomusta on ryhdytty laatimaan 
vasta vuoden 2016 aikana, se ei täytä koko valtuustokaudelle tarkoitetul-
le hyvinvointikertomukselle asetettuja tavoitteita. Laadittu kertomus antaa 
kuitenkin yleisen kuvan kunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja sitä voidaan 
hyödyntää alkaneen valtuustokauden hyvinvointikertomuksen valmiste-
lussa. 
 
Lapin aluehallintoviraston ohjauskirjeen perusteella hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen koordinoinnin luonteva paikka on kuntien keskushal-
linnossa. Tällöin voidaan varmistaa poikkihallinnollisuuden toteutuminen 
ja osaamisen säilyminen tulevissa rakenteissa maakuntauudistuksen ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä. 
 
Sähköinen hyvinvointikertomus toimitetaan esityslistan oheismateriaali-
na. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus hyväksyy 1.1.2016 alkaen käyttöön otetun sähköisen hy-
vinvointikertomuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväk-
syttäväksi. 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta etätarkastuksella mahdolli-

simman pian. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 99 § 
 
 Päätös Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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100 § – asia 12 
Kiireellisten asioiden käsitteleminen 
 
– Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen 
   Dnro 220/11.12.2017 

– Kunnanhallitus 11.12.2017, 322 § 

   Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 29.5.2017  

- hyväksyä Muonion kunnan, Enontekiön kunnan, Lapin sairaanhoito-
piirin ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän välisen 
sopimuksen kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvas-
tuun siirtämisestä perusterveydenhuollon osalta Muonion–Enontekiön 
terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille ja liikkeen-
luovutuksesta, jolla Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayh-
tymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy työsopimuslain 10 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla Lapin sairaanhoitopiirin palvelukseen nk. vanhoi-
na työntekijöinä sen mukaan, kun tätä koskevassa yksityiskohtaises-
sa henkilöstönsiirtosopimuksessa sovitaan;  

- valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja sopimaan sellaisista 
Muonion kunnan omistuksessa olevien tilojen vuokraoikeuden siirros-
ta Lapin sairaanhoitopiirille, jotka sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestä-
misvastuun toteuttamiseen; 

- valtuuttaa kunnanhallituksen sopimaan sellaisen järjestämisvastuun 
siirron edellyttämän irtaimen omaisuuden omistus- tai käyttöoikeuden 
luovutuksesta, jota sairaanhoitopiiri tarvitsee järjestämisvastuun to-
teuttamiseen;  

- perustaa yhdessä Enontekiön kunnan kanssa perusterveydenhuollon 
neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata perusterveydenhuol-
lon palvelujen ja siihen liittyen terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädetty-
jen tavoitteiden toteutumista alueella. Neuvottelukunta voi tehdä esi-
tyksiä Muonion ja Enontekiön kuntien kautta sairaanhoitopiirille;  

- valtuuttaa kunnanhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin Muonion– 
Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän purkamiseksi yhteisym-
märryksessä Enontekiön kanssa kuntayhtymän perussopimuksen 29 
§:ssä tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun edellytykset järjestämis-
vastuun siirrolle sairaanhoitopiirille ovat täyttyneet, ja tuomaan tätä 
koskevan esityksen valtuustolle.   

Järjestämisvastuun siirto Lapin sairaanhoitopiirille tuli voimaan 
1.10.2017. Järjestämisvastuun siirron seurauksena Muonion-Enontekiön 
terveydenhuollon kuntayhtymälle ei jäänyt enää sen perussopimuksen 
mukaisia tehtäviä.  

Jo yllä mainitussa päätöksen yhteydessä todettiin, että järjestämisvas-
tuun siirtäminen merkitsee nykyisen Muonion-Enontekiön terveydenhuol-
lon nykyisen kuntayhtymän lakkauttamista. Sille ei jää mitään sen nykyi-
sen perussopimuksen mukaisia tehtäviä hoidettavaksi tilanteessa, jossa 



Muonion kunta   Esityslista/  6/2017 192  
Kunnanvaltuusto   Pöytäkirja    
  
    11.12.2017 
 

koko järjestämisvastuu siirtyy. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan 
kuntayhtymä lakkautetaan valtuustojen päätöksellä ja kuntayhtymän lop-
puselvityksen mukaan jäljelle jäävät varat jaetaan jäsenkunnille jäsen-
kuntaosuuksien suhteessa. Kuntayhtymän lakkauttaminen edellyttää mo-
lempien jäsenten eli Muonion ja Enontekiön kuntien yhtenäistä näkemys-
tä ja sopimusta asiasta. Kuntayhtymä on perusteltua lakkauttaa nyt sen 
jälkeen, kun järjestämisvastuun siirto on tapahtunut, toisin sanoen, kun 
järjestämisvastuun siirto on toteutunut ja purkamisen valmistelevat tehtä-
vät on saatettu päätökseen. 

Kunnanvaltuuston päätöksessä 29.5.2017 tarkoitetut toimet eli henkilös-
tön siirtyminen ja muut liikkeenluovutukseen liittyvät toimet on jo toteutet-
tu. Kuntayhtymän kirjanpidon päättäminen ja tilinpäätöksen laatiminen 
(päättävä tase) on vielä kesken, ja se toimitetaan välittömästi sen valmis-
tuttua tilintarkastajalle. Muut kuntayhtymän lakkauttamista edellyttävät 
loppuselvitystoimet on saatettu päätökseen. Kuntayhtymä voidaan siten 
kuntien yhdenmukaisella päätöksellä lakkauttaa. Perussopimuksen 29 
§:n mukaan kustannusten, velkojen ja sitoumusten täyttämisen jälkeen 
jäävät varat jaetaan jäsenkunnille kuntien jäsenkuntaosuuksien mukai-
sessa suhteessa.     

Kunnanhallitus valvoo, että perussopimuksen mukaiset toimet kuten kun-
tayhtymän jäljellä olevan omaisuuden mukainen jako jäsenkuntien välillä 
toteutetaan perussopimuksen mukaisesti ja tätä koskeva loppuselvitys, 
johon liitetään kuntayhtymän tilintarkastettu päättävä tase, liitetään tähän 
selvitykseen.  

Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että 
se ottaa asian kiireellisenä käsittelyyn. Kunnanhallitus esittää valtuustol-
le, että se 

- päättää yhdenmukaisesti ja yhteisymmärryksessä Enontekiön kun-
nan kanssa Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän 
lakkauttamisesta. Päätös tulee voimaan 31.12.2017, kun valtuustot 
ovat tehneet tätä koskevat yhteneväiset päätökset; sekä 

- valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään muista järjestelyn vaatimis-
ta täytäntöönpanotoimista.  

Päätös  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

— — 

– Kunnanvaltuusto 11.12.2017, 100 § 
 

Päätös Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen valmistelema ja kiireellisenä 
valtuustolle esittämä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhty-
män lakkauttamista koskeva asia on syytä ottaa kiireellisenä käsittelyyn 
tässä kokouksessa, jotta kuntayhtymän toiminta ei siirry seuraavalle tili-
kaudelle.  
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Valtuusto hyväksyi yksimielisesti asian ottamisen kiireellisenä käsittelyyn. 

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
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101 § – asia 13 
Muiden asioiden käsitteleminen 
 

Markku Rauhala tiedusteli onko kunnalla mahdollisuutta kaavamuutok-
sella muuttaa Oloksen aluetta siten, että alueella saisi muun muassa 
asumistukea. Tekninen johtaja vastasi, että vaadittaisiin muun muassa 
käyttötarkoituksen muutosta ja kaavamuutos vaikuttaisi myös rakenta-
mattomiin tontteihin. Asiasta käytiin keskustelua. 
 
Matti Myllykangas esitti huolensa tieltä suistumisiin ja auraukseen liittyen. 
Myllykangas totesi, että kunnanhallituksen olisi syytä olla yhteydessä 
asian osalta ELY-keskukseen. 
 
Pentti Reponiemi totesi, että kunnanvaltuuston kyselytunnin osalta on 
pystyttävä jatkossa parempaan. Lisäksi Reponiemi puhui Ensilumen la-
tumaksuista. 

 
Juha Niemelä jätti kirjallisen valtuustoaloitteen kokonaisvaltaisen asunto-
tarvekartoituksen teettämisestä. Niemelä totesi, että aloitteen allekirjoitta-
jina ovat kaikki kokoukseen osallistuvat valtuutetut. 

 
 
 
 
102 § – asia 14 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 

Valitusosoitus liitteenä nro 7. 
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 
 

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

pykälät 89–90, 101–102 
 
 

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 91–100 
 
 
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 

 


