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§ 34
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 asioista, päätösvaltaisuudesta ja
pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen tulee lähettää
kymmenen päivää ennen kokousta kullekin 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 luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä
puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1
momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan
sijaantulojärjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä,
onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua.
Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen
puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut
sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus
edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 30.10.2020 valtuuston päättämällä tavalla
sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä
nuorisovaltuuston edustajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan
verkkosivuilla. Esityslista on toimitettu valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti
kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille
ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä nuorisovaltuuston edustajalle 4.11.2020.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Nimenhuudon jälkeen todettiin, että läsnä yhtenäiskoulun auditoriossa valtuutetuista
ja varavaltuutetuista olivat Hannaleena Huhtamäki, Sakari Silén, Aki Jauhojärvi, Anne-
Mari Keimiöniemi, Jukka Korhonen, Manu Friman, Matti Myllykangas, Mika Brännare,
Mikarl Heikkilä, Pentti Reponiemi, Kari Malila, Pirkko Rauhala ja Petri Sinikumpu.
Etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat Heikki Pöyskö, Markku Rauhala, Maria Roimaa
ja Juha Niemelä.
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
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§ 35
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Hallintosäännön 77 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän
tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen teknisten välineiden
ja yhteyksien sen salliessa.
Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat
toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (79 §).

Päätös
Valtuusto valitsi tarkastajiksi Anne-Mari Keimiöniemen ja Jukka Korhosen.
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Kunnanhallitus, § 183,28.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 36, 09.11.2020
§ 36
Valtuutettujen lukumäärän vahvistaminen kevään 2021 kuntavaaleihin
MUODno-2020-56
Kunnanhallitus, 28.09.2020, § 183
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalaki antaa valtuustolle harkintavaltaa päättää laissa säädettyä vähimmäismäärää
suuremmasta valtuuston koosta. Kuntien tulee vaalivuotta edeltävänä vuotena
arvioida, onko valtuuston kokoa tarvetta muuttaa.
Jos valtuusto on vuonna 2016 päättänyt kuntalain 16 §:n mukaista vähimmäismäärää
suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä eikä valtuusto vuonna 2020 käsittele eikä
tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, kevään 2021 kuntavaaleissa noudatetaan
valtuuston vuonna 2016 tekemää päätöstä. Tällöin valtuutettuja valitaan sama määrä
kuin edellisissä kuntavaaleissa.
Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä tai
aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle viimeistään
31.12.2020 (kuntalaki 16 §).
Oikeusministeriölle tulee ilmoittaa valtuuston vuonna 2020 tekemä päätös
valtuutettujen lukumäärästä kahdessa tilanteessa:
1. Jos päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä
tehdään nyt ensimmäisen kerran.
2. Jos valtuusto muuttaa vuonna 2016 tekemäänsä päätöstä valtuutettujen
lukumäärästä.
Kunnanvaltuustoon kuuluu 17 valtuutettua.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuutettujan määrää ei muuteta.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 36
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuutettujan määrää ei muuteta.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
keskusvaalilautakunta
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Kunnanhallitus, § 203,26.10.2020
Kunnanvaltuusto, § 37, 09.11.2020
§ 37
Vuoden 2021 tuloveroprosentista päättäminen
MUODno-2020-59
Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Hietala, Laura Enbuska-Mäki
merja.hietala@muonio.fi, laura.enbuska-maki@muonio.fi
taloussihteeri, kunnanjohtaja
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen
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. Käytännössä laskelmia ja arvioita on
kuitenkin tarpeen tehdä mm. sen selvittämiseksi, selviääkö kunta entisellä
tuloveroprosentilla. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat veropohjien kehitys sekä
veroperusteisiin tehtävät muutokset.
Käyttötalouden ja tuloslaskelman tuloista n. 42 % oli verotuloja ja 44 % valtionosuuksia
(tilinpäätös 2019). Kuntaliiton 4.9.2020 laskelmien mukaan Muonion osalta
valtionosuudet (ml. verotulomenetysten kompensaatio ja veronmaksulykkäysten
aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus) tulisi vuonna 2021 olemaan
arviolta 9 805 918 euroa (laskua vuoteen 2020 suhteutettuna noin 1,5 %).
Kuntaliiton 12.10.2020 päivitetyn verotuloennustekehikon mukaan kunnille arvioidaan
maksettavan kunnallisveroja 1,7 % vähemmän vuonna 2021 kuin vuonna 2020.
Yhteisöveroa kunnille arvioidaan maksettavan 18,6 % enemmän kuin vuonna 2020.
Kiinteistöverotulojen arvioidaan pysyvän saman suuruisena. Kaikki verotulolajit
huomioiden kuntien verotulojen arvioidaan nousevan yhteensä n. 0,7 %. Kunnan
vuoden 2021 verotulot on arvioitu varovaisuudenperiaatetta noudattaen kunnallisveron
osalta hieman ennustettua pienemmäksi.
Kunnan vuoden 2021 talousarviossa raamina verotuloja arvioidaan kuntaliiton laatiman
kunnan oman verotuloennustekehikon ja vuonna 2019 kunnassa tehdyn
kiinteistöveroselvityksen mukaan kertyvän 9,810 miljoonaa euroa, josta:
kunnallisverotuloja 7,6 milj. euroa
yhteisöveroja 1,25 milj. euroa ja
kiinteistöverotuloja 0,96 milj. euroa.
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Vuoden 2020 alusta syyskuuhun 2020 asti tilitetty verokertymä on ollut 6 985 169 euroa.
Kertymästä kunnallisveron osuus on 5 488 804 (+ 2,4 %), yhteisövero
846 838 (+ 32,4 %) ja kiinteistövero 649 527 euroa.
Kunnan tuloveroprosentin kehitys:
2017–2020: 21,5 %
2015–2016: 21 %
2013–2014: 20,75 %
2008–2012: 20,5 %.
Veroprosentin vaikutus kunnallisverotuottoon on noin 330 000 euroa. Kunnan
efektiivinen veroaste on 14,31 ja vuodelle 2020 arvioituna 14,44 (Kuntaliitto 14.8.2020).

Kunnan verotulojen kehittyminen (osuus maksuunpanosta, 1 000 euroa)
vuos kunnallisv muutos ed.
i
ero
vuodesta

yhteisöv muutos ed.
ero
vuodesta

kiinteistöv muutos ed.
ero
vuodesta

201
7

6 962

0,6 %

728

26,0 %

966

4,8 %
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8

7 080

1,7 %

705

-3,0 %

945

-2,0 %
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9

7 051

-0,4 %

803

14 %

963

1,9 %

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,5 %.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 37
Kunnanhallituksen 26.10.2020 § 203 selostusosassa oli virheellinen tieto kunnan
verotulojen kehittymisestä kunnallisveron osalta. Alla korjattu tieto:
Kunnan verotulojen kehittyminen (osuus maksuunpanosta, 1 000 euroa)
vuo kunnallisv muutos ed.
si
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vuodesta
201
7
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26,0 %
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4,8 %
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8
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1,7 %
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6,1 %

803

14 %

963

1,9 %

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,5 %.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
Verohallinto, kirjanpito
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Kunnanhallitus, § 204,26.10.2020
Kunnanvaltuusto, § 38, 09.11.2020
§ 38
Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteista päättäminen
MUODno-2020-59
Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 204
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Hietala, Laura Enbuska-Mäki
merja.hietala@muonio.fi, laura.enbuska-maki@muonio.fi
taloussihteeri, kunnanjohtaja
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista, mutta käytännössä
ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiinteistöverolaissa säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle
viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan
kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain
etukäteen laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi
vahvistetun verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.
Kiinteistöverotukseen valmisteltiin edellisellä hallituskaudella kokonaisuudistusta,
mutta sen valmistelu ja voimaantulo siirtyi tuleville vuosille. Veroprosenttien raja-arvot
ovat samat kuin edellisenä vuonna.
Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2021
yleinen 0,93–2,00
vakituiset asuinrakennukset 0,41–1,00
muut asuinrakennukset 0,93–2,00
yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00–2,00
voimalaitokset enintään 3,10
rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00.
Kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen verotusarvot v. 2019 voimassaolevilla
veroprosenteilla ja kertynyt maksuunpano v. 2019:
yleinen kiinteistövero 50,8 milj. euroa (1,05 %) 533 355 euroa
vakituiset asuinrakennukset 41,8 milj. euroa (0,45 %) 188 306 euroa
muut asuinrakennukset 22,8 milj. euroa (1,05 %) 238 964 euroa
rakentamaton rakennuspaikka 0,20 milj. euroa (6,00 %) 8 127 euroa
yhteenä kiinteistöjen verotusarvot n. 115,6 milj. euroa ja kertynyt
maksuunpano 960 626 euroa.
Verovuoden 2020 kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa ja kuntakohtaiset
verotiedot ovat kuntien käytössä marraskuussa.
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Kiinteistöverot Tunturi-Lapissa 2020
yl. kiint vakituinen muut
.vero
as.rak.
as.rak.

rakentamaton
rak.paikka

yl.
voimal
hyödyllinen
aitos
käyttö

Enont
1,05
ekiö

0,55

1,15

0,0

3,0

0,93

Kittilä 1,16

0,43

1,2

0,0

-

-

Kolari 1,03

0,47

1,2

1,0

2,0

2,0

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit
säilytetään kuluvan vuoden tasolla myös vuonna 2021:
yleinen kiinteistövero 1,05
vakituiset asuinrakennukset 0,45
muut asuinrakennukset 1,05
asuntotarkoitukseen kaavoitettu rakentamaton rakennuspaikka 6,00.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 38

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit
säilytetään kuluvan vuoden tasolla myös vuonna 2021:
yleinen kiinteistövero 1,05
vakituiset asuinrakennukset 0,45
muut asuinrakennukset 1,05
asuntotarkoitukseen kaavoitettu rakentamaton rakennuspaikka 6,00.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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Verohallinto, kirjanpito
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Kunnanhallitus, § 159,24.08.2020
Kunnanhallitus, § 205,26.10.2020
Kunnanvaltuusto, § 39, 09.11.2020
§ 39
Kunnanhallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019
MUODno-2020-15
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto käsitteli 22.6.2020 § 22 tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2019. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen
tiedoksi ja päätti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi
toimenpiteitä varten. Lisäksi valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat
käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen
havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun
mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.
Vuoden 2019 painopistealueina tarkastuslautakunnalla olivat riskien hallinta ja
sisäinen valvonta, sosiaalipalvelujen kokonaisuus, sosiaalityö ja terveydenhuolto
sekä tekninen lautakunta.
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota muun
muassa seuraaviin seikkoihin:
vuoden 2019 toimintakertomuksen perusteella tavoitteissa, niiden esittämisessä
ja suhtautumisessa niiden seurantaan on edelleen kehitettävää,
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet on hyväksytty ja
toimintakertomukseen sisältyy perusteellinen selvitys riskeistä,
sosiaalityön talousarvion tavoitteista lapsiperheiden palvelujen oikea-aikaisuus
toteutui, koska perhetyötä järjestettiin 80 % sosiaalihuoltolain mukaan,
terveydenhuollon talousarvion tavoitteiden mittareita ei oltu määritelty,
kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat noudatelleet
muiden kuntien kehitystä, mutta ovat vertailuryhmiä korkeammat,
lastensuojelun kustannukset ovat olleet viime vuosina selvästi kaikkia
vertailuryhmiä pienemmät,
perusterveydenhuollon nettokustannukset ovat nousseet vähemmän kuin
vertailuryhmissä (sis. erikoissairaanhoito),
tarvevakioidut kustannukset ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa 30 %
keskimääräistä suuremmat,
teknisen lautakunnan osalta useista talousarviossa asetetuista mittareista
puuttuivat mittarin arvot eli varsinainen tavoite,
vesilaitoksen toimintakate alitti tavoitteena ja tulos oli tappiollinen 140 000
euroa,
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asioiden käsittelyprosessi on teknisessä toimessa hidas, kaavoitus ei ole
edennyt, kiinteistöstrategia ei ole edennyt toivotulla tavalla ja vesilaitoksen
tappiota ei ole saatu hallintaan ja
perusopetuksen epäpätevien opettajien osuus on suuri ja oppilaskohtaiset
menot ylittyneet.
Talousarvion noudattaminen on parantunut edellisestä vuodesta, mutta
vuosikate ei riittänyt poistoihin eikä investointeihin niiden vähäisyydestä
huolimatta. Asukasta kohti laskettua lainamäärää (3 425 euroa) arvioitaessa on
aiheellista ottaa huomioon, että todellinen velkavastuu on (5 437 euroa) on
huomattavasti suurempi, tässä on otettu huomioon myös hyvinvointikeskuksen
rakentaminen.
Taloudellisesti kehitys on ollut huolestuttavaa vuonna 2019 ja
tarkastuslautakunta muistuttaa taloudenpidon tarkkuudesta ja
suunnitelmallisuudesta. Alijäämää on kertynyt nopeasti uudelleen ja niinpä
tulevana vuonna tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.
Tarkastuslautakunta esittää henkilöstölle kiitokset hyvästä työstä yhteiseksi
hyväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta 14.10.2020 mennessä. Lausuntojen pohjalta laaditaan
kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden 2019
arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 205
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko, Jussi-Pekka Tammilehto, Merikki Lappi, Heikki Kauppinen, Henri
Muotka
katri.rantakokko@muonio.fi, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi, merikki.
lappi@muonio.fi, heikki.kauppinen@muonio.fi, henri.muotka@muonio.fi
hallintojohtaja, tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, maaseutupäällikkö,
sosiaalityöntekijä
Hallitus on pyytänyt lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta 14.10. mennessä.
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Elinkeinolautakunta 22.9.2020 § 6
Talousarvioon liittyvien mittaristojen ja tavoitteiden toteutumisen arviointia tullaan
kehittämään elinkeinotoimen osalta.

Tekninen lautakunta 29.9.2020 § 76
Tavoitteet ja mittarit on laadittu yhteistyössä edellisen tarkastuslautakunnan kanssa.
Tekninen lautakunta kehittää tavoitteiden mittareita sekä niiden seurantaa.
Kaavoitus on kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvaa, joten tekninen lautakunta ei
voi vaikuttaa siihen.
Kiinteistöstrategia eli toimitilaohjelma on hyväksytty valtuustossa. Kunnanhallitus on
perustanut työryhmän ratkaisemaan toimitilaohjelman salkuissa B-D olevien
kiinteistöjen tulevaisuuden, valmistelemaan tarveselvityksen pohjalta esityksen
hallitukselle mitä kyseisille kiinteistöille tehdään sekä valmistelemaan kuntakonsernin
kiinteistöosakeyhtiörakennetta. Työryhmän työ on vielä kesken ja tavoitteena on
saada esitykset valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.
Vesihuoltolaitoksen alijäämä johtuu pääasiassa laajasta alhaisen käyttöasteen
verkostosta. Tekninen lautakunta toivoo kunnanhallitukselta myönteistä
suhtautumista vesi- ja jätevesimaksujen hinnankorotusesityksiin, jotta vesilaitoksen
tulot ja menot saataisiin tasapainoon. Vesilaitoksen hinnantarkistuksessa tulisi
minimissäänkin noudattaa Ramboll Oy:n v. 2019 tekemän selvityksen yhteydessä
laadittua hinnankorotussuunnitelmaa.
Kuntaliiton tilastoissa yhdyskuntapalvelujen kustannuksiin ei sisälly kiinteistöt, mutta
suurimpana yksittäisenä menoeränä on palo- ja pelastustoimi, joka ei kuulu teknisen
lautakunnan alaisuuteen.
Tekninen lautakunta toteaa, että arviointikertomuksessa esille nostetut asiat
huomioidaan osaston toiminnassa ja sen kehittämisessä sekä pyritään huomioimaan
tulevissa talousarviovalmisteluissa.

Sivistyslautakunta 7.10.2020 § 92
Rekrytointi onnistui keväällä 2020 hyvin ja lähes kaikki opettajat ovat muodollisesti
päteviä.
Kustannusten nousuun vaikuttaa yleinen kustannustason nousu ja erityisesti
kuljetuskustannusten nousu.

Hallinto-osasto
Lisäksi kunnan hallinto-osasto toteaa tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
seuraavaa:
Strategisten tavoitteiden osalta talousarviolaadinnan 2021 yhteydessä on erityisesti
painotettu ja tehty yhteistyötä tavoitteiden asettamisessa, niiden esittämisessä ja
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siinä, että toteutumisen seurantaan kiinnitetään enemmän huomiota myös
talousarviovuoden aikana. Toiminnalliset tavoitteet ja vaikuttavuuden arviointi
vuodelle 2021 ja ts 2021-2023 on valmisteltu pääosin laajennetun johtoryhmän voimin.
Kaavoituksen osalta voidaan todeta, että esim. kuntakeskuksen yleiskaavan
laatimiseen vaikuttaa Master Plan:in valmistuminen ja sen rahoituspäätöksen
saavuttua jälkeen työ on edennyt tasaisesti.
Tarkastuslautakunta arvioi, että taloudellisesti kehitys oli huolestuttavaa vuonna 2019,
vaikka talousarvion noudattaminen on parantunut edellisestä vuodesta ja tästä
huolimatta alijäämää on kertynyt nopeasti uudelleen. Heinäkuun 2020 loppuun
mennessä koronan vaikutuksia kunnan taloudessa oli selvästi nähtävissä, mutta
kokonaisuutena tilanne oli vielä kohtuullisen hyvä.
Talouden tasapainottamiseksi haetaan vaikuttavuutta mm. käynnissä olevilla
hallintosääntö- ja organisaatiouudistuksilla. Hyvin tehtyjä suunnitelmia ja niiden
toteuttamiseen sitoutumista tarvitaan erityisesti lähitulevaisuudessa, koska esim.
uuden palveluasumisyksikön valmistuessa keväällä 2021 tarvitaan merkittävä määrä
hoivahenkilöstön rekrytointeja ja toisaalta taloutta on konkreettisilla toimilla
pystyttävä myös tasapainottamaan.
Koronapandemia vaikuttaa kuluvasta vuodesta eteenpäin talouteen merkittävästi,
mutta pitkän aikavälin vaikutuksia kunnan talouteen on erittäin haastavaa arvioida
tilanteen ja ennusteiden muuttuessa jatkuvasti. Palveluasumisyksikön valmistumisen
myötä lainamäärä asukasta kohden tulee edelleen kasvamaan, verotulojen kertymään
vaikuttaa mm. matkailuelinkeinon vaikeudet ja sote-uudistuksen eteneminen asettaa
haasteita suunnitelmiin.
Sosiaaliosasto
Vs. sosiaalijohtaja toimitti 26.10. vastineen arviointikertomuksessa esille nostettuihin
seikkoihin ja toteaa mm. seuraavaa:
Arviointikertomuksessa on tuotu esiin tarve seurata tarvevakoituja menoja. Tunturi-
Lapin (Muonio, Enontekiö, Kolari, Kittila ja Pello) alueella tarkasteltuna Muonion
valtakunnan tasoon verrattuna korkeat tarvevakioidut menot eivät ole poikkeus, kun
tarkastellaan terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakoituja menoja (2018). Tunturi-
Lapin alueella Muonion lisäksi myös Enontekiöllä ja Kolarissa terveyden ja
vanhustenhuollon tarvevakoidut menot ovat yli kolmenkymmentä prosenttia yli maan
keskiarvon ja Lapin sairaanhoitopiirissä menot ovat toiseksi suurimmat koko maassa
ollen 115 (100 on maan keskiarvo). Mutta pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon
tarvevakoituja menoja (vuosi 2018) tarkasteltaessa Muonion menot ovat selkeästi
muita korkeammat (Muonio 129 ja seuraavana Kolari 116, Lapin SHP ollessa maan
toiseksi korkein 113).
Yksi perusterveydenhuollon menoja kasvattava tekijä on vuodeosastohoitopäivien
suuri suhteellinen määrä. Vuodeosastohoitopäiviä on suhteellisesti viisinkertainen
määrä maan keskivarvoon nähden, kaksinkertainen Lapin keskiarvoon ja noin 20%
enemmän Tunturi-Lapin keskiarvoon verrattuna. Tämä ei kuitenkaan selittäne kuin
osan perusterveydenhuollon noin puolet suuremmista nettokustannusmenoista
verrattuna maan keskiarvoon.
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THL (THL https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-
vaikuttavuus/rahoitus/tarvevakioidut-menot) tuo esiin, “Keskimääräistä matalammat
tarvevakioidut menot voivat olla merkki hoitoketjujen toimivuudesta ja pienistä
yksikkökustannuksista – tai huonosta julkisten palveluiden saatavuudesta ja tasosta.
Vastaavasti korkeat menot voivat olla merkki tehottomasta toiminnasta tai siitä, että
kunta haluaa tuottaa korkean palvelutason sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuntien,
joiden tarvevakioidut menot poikkeavat maan keskiarvosta merkittävästi, tulisi
tarkastella tähän vaikuttavia tekijöitä, kuten asiakastyytyväisyyttä sekä palveluiden
tehokkuutta, saatavuutta ja riittävyyttä.”
Muonion kunnan mahdollisuudet välittömään vaikuttamiseen terveydenhuollon
tarvevakoituihin menoihin ovat rajalliset ja haasteelliset terveydenhuollon ollessa
Lapin sairaanhoitopiirin toteuttamaa. Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen
tehokkuutta pyritäänkin kunnassa selvittämään ja edistämään asiakasohjauksen/
hoito-ohjauksen kehittämisellä sosiaalihuollon ja sairaanhoitopiirin välisellä
hyvinvointilähete -hankkeella, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöselvityksellä
(ei yhdistymisselvitys). Osaltaan myös maakunnallisilla “tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus ns. tulsote hankkeella ja rakenneuudistus –hankkeella pyritään
luomaan kustannustehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluta Muoniossa. Lisäksi,
rakennettavalla uudella palvelutalolla pyritään siirtämään osa asiakkaista
perusterveydenhuollon vuodeosastolta sosiaalihuollon tehostetun asumisen
piiriin. Toisaalta on myös kriittisesti tarkasteltava sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelukokonaisuutta, onko joidenkin palvelujen tasoa taikka saatavuutta mahdollista
laskea ilman, että siitä aiheituisi merkittävää haittaa kuntalaisille.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän selvityksen
edellä mainittujen tietojen perusteella.
Lisäksi hallitus pyytää sosiaaliosaston selvityksen ja täydentää omaa lausuntoaan siltä
osin kokouksessaan 2.11.2020.
Muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän selvityksen
edellä mainittujen tietojen perusteella.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 39

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän selvityksen
edellä mainittujen tietojen perusteella.
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Kunnanvaltuusto
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Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
tarkastuslautakunta
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Kunnanhallitus, § 186,28.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 40, 09.11.2020
§ 40
Tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintayksikön perustaminen ja vastuiden
määritteleminen
MUODno-2020-58
Kunnanhallitus, 28.09.2020, § 186
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 hallintosääntö täydennys tiedonhallinta.pdf
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki) tuli voimaan 1.1.2020. Sitä
sovelletaan myös kuntaorganisaatioissa. Lain taustalla on julkisen sektorin hallussa
olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi.
Uudistuksella halutaan varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhden mukainen
hallinta ja tietoturvallinen käsittely digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Lisäksi sillä
halutaan edistää julkishallinnon tietojen ja tietovarantojen digiturvallisuutta,
yhteentoimivuutta, tiedonjakamista ja hyödyntämistä, samalla vähentäen
viranomaisten päällekkäistä ja rinnakkaista tietojen keräämistä hallinnon asiakkailta.
Lain siirtymäsäännösten mukaan kunnan on perustettava tiedonhallintayksikkö sekä
laadittava tiedonhallintamalli 12 kuukauden kuluessa lain voi maan tulosta. Lisäksi
edellytetään, että tietojärjestelmien käytön ja tietojen luovutusten lokitus toteutuu 24
kuukauden aikana lain voimaantulosta, ja lain 12-16 § :ien vaatimukset 36 kuukauden
aikana lain voimaantulosta.
Tiedonhallintayksiköllä tarkoitetaan viranomaista, jonka tehtävänä on järjestää
tiedonhallinta tiedonhallintalain mukaisesti. Tiedonhallintayksikkö voi olla valtion
virasto, maakunta, kunta, kuntayhtymä, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, yliopisto
tai ammattikorkeakoulu. Tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava, että
tiedonhallintayksikössä on määritelty myös mm. tiedonhallinnan toteuttamiseen
liittyvien tehtävien vastuut.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
1. Muonion kunta on tiedonhallintalain edellyttämä tiedonhallintayksikkö,
2. se nimeää tiedonhallintayksikön vastuulliseksi toimielimeksi kunnanhallituksen ja
3. se määrää hallintosääntöön tehtäväksi tarvittavat lisäykset.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 40
Liitteet

1 hallintosääntö täydennys tiedonhallinta.pdf

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
1. Muonion kunta on tiedonhallintalain edellyttämä tiedonhallintayksikkö,
2. se nimeää tiedonhallintayksikön vastuulliseksi toimielimeksi kunnanhallituksen ja
3. se määrää hallintosääntöön tehtäväksi tarvittavat lisäykset.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
osastot
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Kunnanhallitus, § 162,24.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 41, 09.11.2020
§ 41
Leader Tunturi-Lappi ry:n paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen
osallistumisesta päättäminen vuosille 2021–2027
MUODno-2020-2
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 LTL ry kuntarahaosuuksien jakautuminen 2021 2027.pdf
Leader Tunturi-Lappi ry:n (LTL ry) esittää kunnalle maa- ja
metsätalousministeriöltä haettavan ohjelmakauden 2021-2027
kuntarahaosuuden kattamista.
LTL ry on paikallinen toimintaryhmä, joka toteuttaa Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on säilyttää, luoda ja
kehittää seutukunnan työpaikkoja ja palveluita sekä lisätä elinvoimaa
toteuttamalla omia hankkeita ja rahoittamalla paikallisten pk-yritysten ja
yleishyödyllisten tahojen hankkeita.
LTL ry on valmistelemassa paikallisen kehittämisen strategiaa tulevalle EU:n
ohjelmakaudelle 2021-2027 Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ohjeiden
mukaisesti. Strategia valmistuu alkuvuodesta 2021 ja sitä valmistellaan
osallistavissa työpajoissa paikallisten julkishallinnon edustajien, yrittäjien,
asukkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa kuluvan syksyn aikana.
LTL ry:n rahoituskehys muodostuu EU:n, valtion ja toimintaryhmän alueen
kuntien osuuksista. MMM edellyttää, että maaseuturahaston
rahoitustoiminnassa kuntien osuus on 20 % julkisesta osuudesta.
Kokonaisrahoituskehystä uudelle ohjelmakaudelle haetaan 7 milj. euroa, josta
julkisen rahoituksen osuus on 65 % (4 550 000 euroa) ja yksityisen osuus 35 %
(650 000 euroa). Ohjelmakausien väliselle siirtymäkaudelle myönnetään oma
rahoitus, joka huomioidaan koko kehyksen määrässä.
Alueen kuntien rahoitusosuus jaetaan kuntien asukasluvun mukaisessa
suhteessa Enontekiö 13 %, Kittilä 44,5 %, Kolari 26,5 % ja Muonio 16 %. Muonion
kunnan osuus ohjelmakaudelta on 145 600 euroa eli 20 800 euroa vuodessa. Jos
ministeriö myöntää rahoituksen haettua 7 milj. euroa pienempänä ja kuntien
rahoitusosuus ylittää 20 % kehyksen julkisesta osuudesta, yli menevä osuus
käytetään strategian toteuttamiseen muutoin koko seutukunnan hyväksi. Jos
kuntien osuuksiin esitetään muutoksia, Muonion kunnan osuus on kuitenkin
enintään 16 %.
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LTL ry pyytää päätöstä kunnanhallitukselta 31.10.2020 ja valtuustolta 31.12.2020
mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se sitoutuu paikalliseen kehittämiseen
Leader Tunturi-Lappi ry:n kautta 145 600 euron rahoitusosuudella
ohjelmakaudelle 2021-2027.
Päätös
Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 2 mom.)
ja poistui kokouksesta.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 41

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se sitoutuu paikalliseen kehittämiseen Leader
Tunturi-Lappi ry:n kautta 145 600 euron rahoitusosuudella ohjelmakaudelle 2021-
2027.
Päätös
Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä (hallintolaki 28.2 §
ja kuntalaki 97 §).

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Esteellisyys
Manu Friman
Tiedoksi
Leader Tunturi-Lappi ry, kirjanpito
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Kunnanhallitus, § 184,28.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 42, 09.11.2020
§ 42
Eron myöntäminen sosiaalilautakunnan jäsenyydestä
MUODno-2020-38
Kunnanhallitus, 28.09.2020, § 184
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Anne Nykänen on pyytänyt eroa eroa sosiaalilautakunnan jäsenyydestä
henkilökohtaisin perustein.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Anne Nykäselle eron
sosiaalilautakunnan jäsenyydestä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 42

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Anne Nykäselle eron
sosiaalilautakunnan jäsenyydestä.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
Anne Nykänen, sosiaalilautakunta, hallinto-osasto
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Kunnanhallitus, § 185,28.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 43, 09.11.2020
§ 43
Jäsenen valitseminen sosiaalilautakuntaan
MUODno-2020-57
Kunnanhallitus, 28.09.2020, § 185
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Anne Nykänen on sosiaalilautakunnan jäsen ja mikäli valtuusto myöntää hänelle eron
lautakunnasta, tilalle tulee valita jäsen.
Sosiaalilautakunnan jäsenet ( ja varajäsenet)
Sakari Silén (Aapo Holck)
Petteri Hirsikangas (Teemu Taulavuori)
Anne Nykänen (Tapio Pieskä)
Elina Niemelä-Muotka (Ona Rauhala)
Markku Rauhala (Airi Sinikumpu)
Maria Roimaa (Emma Lehtonen)
Teuvo Tolvanen (Johanna Lapinoja).
Lautakunnan puheenjohtajana toimii Sakari Silén ja varapuheenohtajana Petteri
Hirsikangas.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Lautakuntavalinnoissa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lautakuntiin ja
koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
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Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä
valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalilautakuntaan jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 43

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalilautakuntaan jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.
Päätös
Valtuusto valitsi sosiaalilautakunnan jäseneksi Elina Korhosen.
Tiedoksi
sosiaalilautakuntaan valittava, sosiaalilautakunta, hallinto-osasto
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Kunnanhallitus, § 206,26.10.2020
Kunnanvaltuusto, § 44, 09.11.2020
§ 44
Eron myöntäminen sosiaalilautakunnan jäsenyydestä
MUODno-2020-80
Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 206
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Elina Niemelä-Muotka on pyytänyt eroa eroa sosiaalilautakunnan jäsenyydestä, koska
hänet on valittu sosiaalitoimiston toimistosihteerin tehtävään.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kuntalain 74 §:n mukaan henkilö, joka työskentelee asianomaisen lautakunnan
alaisena kunnan palvelutksessa, ei ole vaalikelpoinen ko. lautakuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Elina Niemelä-Muotkalle eron
sosiaalilautakunnan jäsenyydestä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 44

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Elina Niemelä-Muotkalle eron
sosiaalilautakunnan jäsenyydestä.
Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Tiedoksi
Elina Niemelä-Muotka, sosiaalilautakunta, hallinto-osasto
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Kunnanhallitus, § 207,26.10.2020
Kunnanvaltuusto, § 45, 09.11.2020
§ 45
Jäsenen valitseminen sosiaalilautakuntaan
MUODno-2020-97
Kunnanhallitus, 26.10.2020, § 207
Valmistelijat / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Elina Niemelä-Muotka on sosiaalilautakunnan jäsen ja mikäli
valtuusto myöntää hänelle eron lautakunnasta, tilalle tulee valita jäsen.
Sosiaalilautakunnan jäsenet (ja varajäsenet):
Sakari Silén (Aapo Holck)
Petteri Hirsikangas (Teemu Taulavuori)
Anne Nykänen (Tapio Pieskä)
Elina Niemelä-Muotka (Ona Rauhala)
Markku Rauhala (Airi Sinikumpu)
Maria Roimaa (Emma Lehtonen)
Teuvo Tolvanen (Johanna Lapinoja).
Lautakunnan puheenjohtajana toimii Sakari Silén ja varapuheenohtajana Petteri
Hirsikangas.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Lautakuntavalinnoissa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

4/2020

29 (36)

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lautakuntiin ja
koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä
valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalilautakuntaan jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 09.11.2020, § 45

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalilautakuntaan jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.
Päätös
Valtuusto valitsi sosiaalilautakuntaan Johanna Jäntin.
Tiedoksi
sosiaalilautakuntaan valittava, sosiaalilautakunta, hallinto-osasto

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

§ 46
Kiireellisten asioiden käsitteleminen
Päätös
Kiireellisiä asioita ei ollut.

Pöytäkirja
09.11.2020

4/2020

30 (36)

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
09.11.2020

4/2020

31 (36)

§ 47
Muiden asioiden käsitteleminen
Kokouskäsittely
Valtuusto keskusteli mm. vesihuoltolaitoksesta ja reittityöryhmän toiminnasta.
Valtuuston puheenjohtaja esitti, että valtuuston kokouksista aletaan tehdä live-
lähetyksiä, jotta kuntalaisilla on laajempi mahdollisuus seurata julkista
päätöksentekoa. Valtuusto kannatti esitystä laajasti.

Muonion kunta
Kunnanvaltuusto

§ 48
Kokouksen päättäminen
Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Kunnallisvalitus
§36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §45
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite
PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite
Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero
029 564 2841
Puhelinnumero 029 564 2800
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite
Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite
Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero 0400 686 211
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.
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Muutoksenhakukielto
§34, §35, §46, §47, §48
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

