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§ 150
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa.
Hallintosäännön 15.luku sisältää säännökset toimielimien kokouksissa
noudatettavasta kokousmenettelystä.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, että
esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille,
joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Jäsenten lisäksi hallituksen edustajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja
kunnanjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa
kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi
kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja
tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa
kutsun varajäsenelle.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä
(kuntalaki 103 §).
Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan koolle
kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.
Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai
kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista, se
toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja
tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille tai näille ilmoitetaan
esityslistan julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista
toimitetaan sähköisesti. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsu on toimitettu 17.8.2020 ja esityslista 20.8.2020 sähköisesti.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Todettiin, että läsnä valtuustosalissa olivat hallituksen varsinaisista jäsenistä
Minna Back-Tolonen, Jukka Korhonen ja Anne-Mari Keimiöniemi, valtuuston
puheenjohtajista Kosti Hietala sekä viranhaltijoista kunnanjohtaja Laura
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Enbuska-Mäki, hallintojohtaja Katri Rantakokko ja teknisenä tukena hallinto- ja
henkilöstösuunnittelija Matti Pinola. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen
osallistuivat hallituksen varsinaisista jäsenistä Manu Friman, Anneli Kuortti ja
Heikki Pöyskö.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
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§ 151
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta
Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää
tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja
nähtävänä pitämisestä.
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti, samoin allekirjoittaa, kun tekniset
välineet ja yhteydet sen sallivat. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä
päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen
kokousta.
Hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan
verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös
etätarkastuksen. Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja
tarkastaa myös sähköisesti.
Päätös
Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Minna Back-Tolosen ja Jukka Korhosen.
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§ 152
Takauksen ehdot Vesiosuuskunta Aarialle
MUODno-2019-1
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki, Katri Rantakokko, Jussi-Pekka Tammilehto
laura.enbuska-maki@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi, jussi-pekka.
tammilehto@muonio.fi
kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja
Kunnanhallitus 27.1.2020, 4 §
Kunnanhallitus 10.2.2020, 32 §
Kunnanhallitus 17.2.2020, 43 §
Kunnanvaltuusto 17.2.2020, 3 §
__
Kunnanhallitus 27.4.2020, 83 §
Valtuusto myönsi Vesiosuuskunta Aarialle 17.2.2020 § 3 lainantakauksen ja
valtuutti hallituksen päättämään tarkemmin ehdoista. Valtuusto päätti, että
takauksen ehdoista tulee tehdä selkeitä ja edellytetään, että
osuuskunta osoittaa taloudellisen toimintansa olevan kestävää,
osuuskunta tekee hakemuksen vesihuollon toiminta-alueeksi
hyväksymisestä,
osuuskunta toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan
lausunnon kuntaan,
määritellään takauksen aika ja takausprovisio sekä
määritellään riittävä vastavakuus ja mahdollinen kiinnitys.
Tekninen lautakunta on 25.2.2020 § 16 käsitellyt vesiosuuskunnan liittymälupa-
ja hinnoittelupyyntöä vesihuoltolaitokselta. Liittymismaksulla katetaan Muonio-
Särkijärvi välisen viemäriverkoston/yhdysvesiputken rakentamisesta
aiheutuneita kustannuksia. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle
vesiosuuskunnan liittymismaksuun 60 %:n alennusta kunnan
vesihuoltotaksassa määrättyyn sillä perusteella, että vesiosuuskunta
rakentaa omakustanteisesti vesi- ja viemäriverkoston alueellaan,
Kirkonkylän vesihuoltolaitoksen taksaan 1.3 Liittymismaksu –kohdan
määräytymisperustetta tarkennettavaksi lisäämällä taksaan kohtaan ”k=
kiinteistönmukainen kerroin” uudet kiinteistötyypit
matkailua palveleva rakennus 7 ja
lomarakennus 10.
muilta osin noudatetaan kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa ja Särkijärven
perusmaksuhintoja.
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Kuntaliitto on laatinut kattavan aineiston vesiosuuskunnista osana
Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat –projektia. Aineisto on
saatavilla https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka
/vesihuolto/vesiosuuskunnat. Taloudellisten toimintaedellytyksien arvioinnissa
(taloudellinen kestävyys) tarkastellaan taloussuunnitelmaa, verkostoalueen
liittyjämäärää sekä suunniteltua taksaa, liittyjämäärän todenmukaisuutta,
arvioituja kuluja ja tuottoja sekä maksujen kustannusten kattavuutta.
Kunnanjohtaja on 3.3.2020 pyytänyt vesiosuuskunnalta lisäselvityksiä
hallituksen lainantakausvalmistelua ja kestävän talouden arvioimista varten:
1. selvityksen siitä, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan
olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti,
2. selvityksen siitä, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät
vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi,
3. päivitetyt ja tarkistetut talouslaskelmat, joissa on mukana kaikki tulo- ja
menoerät (vrt. osuuskunnan liittymä- ja hinnoittelupyyntö
vesihuoltolaitoksesta, tekninen lautakunta 25.2.2020 § 16) ja
4. muut mahdolliset päivitykset, esim. liittymissopimuksiin.
Vesiosuuskunta Aaria ei ole ollut tyytyväinen teknisen lautakunnan 25.2.2020 §
16 päätökseen liittymälupa- ja hinnoittelupyynnöstä ja on 17.4.2020 toimittanut
esityksen vesihuoltopalveluiden ostamisesta kunnalta. Em. esityksen mukana on
päivitetyt kassavirtalaskelmat, jotka pohjautuvat niin ikään vesiosuuskunnan
omaan esitykseen.
Vesiosuuskunta Aaria esittää Muonion kunnalle seuraavia liittymisehtoja ja
maksuja liittymisestä kunnan vesihuoltoverkostoon:
liittymismaksua kunnan verkkoon ei peritä toiminnan yleishyödyllisyyden
ja matkailun infrastruktuurin kehittymisen vuoksi,
perusmaksut (2 kpl) ovat samat kuin Särkijärvellä (1.5.2020 alkaen vesi
80,99 ja viemäri 80,99 euroa vuodessa, alv. 0%),
käyttömaksut ovat 40 % Särkijärven kuluttajahinnoista (1.5.2020 alkaen
vesi 0,68 ja jätevesi 0,96 euroa/m3, alv. 0 %) ja
liitoskohdan ylläpito kunnan verkkoon on kunnan vastuulla.

Vesiosuuskunta esittää, että käyttömaksujen tukkuhinnoittelu mahdollistaa
verkoston rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen siten, etteivät osuuskunnan
jäsenet ja asiakkaat joudu maksamaan kohtuuttomia vesi- ja viemärimaksuja,
mikä osaltaan auttaa matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittymistä alueella.
Kunnanhallituksen tulee määritellä takausehdot valtuuston edellyttämällä
tavalla ja tässä vaiheessa seuraavien ehtojen tulee täyttyä:
1. Osuuskunta osoittaa taloudellisen toimintansa olevan kestävää:
Vesiosuuskunta Aarian päivitetyt talouslukemat (17.4.) perustuvat
sen omaan ehdotukseen liittymismaksuista ja ehdoista, ei teknisen
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lautakunnan esitykseen kunnanhallitukselle. Jotta kunnanhallitus voi
arvioida osuuskunnan taloudellisen toiminnan kestävyyttä, teknisen
lautakunnan on vielä käsiteltävä asia.
2. Osuuskunta tekee hakemuksen vesihuollon toiminta-alueeksi
hyväksymisestä:
Hakemusta vesihuollon toiminta-alueeksi ei ole 22.4.2020 mennessä
saapunut kunnan kirjaamoon.
Lisäksi ehtoihin tultaneen kirjaamaan seuraavat
3. Osuuskunta toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon
kuntaan.
4. Määritellään takauksen aika ja takausprovisio:
Kunnan takaus myönnetään 10 vuoden laina-ajalle ja takausprovisio
on 0,5 %.
5. Määritellään riittävä vastavakuus ja mahdollinen kiinnitys
Vastavakuudeksi määritellään yrityskiinnitys Vesiosuuskunta Aarian
elinkeinotoimintaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta
(yrityskiinnityslaki 3 §, kiinnityskelpoinen omaisuus).
Lainatakauksen ehtojen valmistelua jatketaan, kun saadaan teknisen
lautakunnan kannanotto ja mahdollinen uusi/täydennetty esitys
vesiosuuskunnan 17.4.2020 lähettämään esitykseen liittymisehdoista ja
taksoista.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi.
Päätös
Anne-Mari Keimiöniemi ilmoitti olevansa esteellinen (edustusjäävi, hallintolaki §
28.1) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Petteri Hirsikangas
toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.
Hallitus keskusteli lainatakauksen valmistelun tilanteesta ja hyväksyi esittelijän
ehdotuksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Vesiosuuskunta Aaria on toimittanut 14.8.2020 päivitetyn talouslaskelman ja
täydentänyt 19.8.2020 sitä kunnalle maksettavien liittymismaksujen sekä
lainatarjouksen osalta. Vesiosuuskunta on hakenut investoinnille 20 vuoden
laina-aikaa.
Kunnanhallituksen tulee määritellä takausehdot valtuuston edellyttämällä
tavalla ja seuraavien ehtojen tulee täyttyä:
1. Osuuskunta osoittaa taloudellisen toimintansa olevan kestävää.
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2. Osuuskunta tekee hakemuksen vesihuollon toiminta-alueeksi
hyväksymisestä.
3. Osuuskunta toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan
lausunnon kuntaan.
4. Määritellään takauksen aika ja takausprovisio.
5. Määritellään riittävä vastavakuus ja mahdollinen kiinnitys.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että sen edellytykset Vesiosuuskunta Aarian
lainantakauksesta täyttyvät:
Vesiosuuskunta Aaria on osoittanut 14.8. toimitetuilla laskelmilla ja 19.8.
päivitetyillä lisäselvityksillä (huomioitu kunnalle maksettavat
liittymämaksut) sen taloudellisen toimintansa olevan kestävämmällä
pohjalla. Talouslaskelma ja budjettiennuste pohjautuvat realistiseen
arvioon taloudellisesta toiminnasta.
Vesiosuuskunta Aaria on toimittanut hakemuksen vesihuollon
toimintaalueen hyväksymisestä kunnan kirjaamoon 5.6.2020.
Kunnanhallitus määrittää Vesiosuuskunta Aarian lainan takauksen ehdot
seuraavasti:
Lainatakaus on 400 000 eurolle laina-ajan ollessa 20 vuotta.
Takausprovisio on 0,5 %.
Vastavakuudeksi määritellään yrityskiinnitys Vesiosuuskunta Aarian
elinkeinotoimintaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta
(yrityskiinnityslaki 3 §, kiinnityskelpoinen omaisuus).
Vesiosuuskunta Aaria toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan
lausunnon kuntaan.
Päätös
Petteri Hirsikangas liittyi etäyhteydellä kokouksen tämän asian käsittelyn aikana.
Vesisouuskunta on esittänyt, että kunta nimeää edustajan sen hallitukseen.
Kunnanhallitus keskusteli takauksen ehdoista.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimeää teknisen johtajan kunnan
edustajaksi asiantuntijajäsenenä Vesiosuuskunta Aarian hallituksessa.
Tiedoksi
Vesiosuuskunta Aaria, kirjanpito, tekninen johtaja, vesilaitos
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§ 153
Kihlangin koulun asettaminen myyntiin
MUODno-2020-10
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto, Laura Enbuska-Mäki, Katri Rantakokko
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi, laura.enbuska-maki@muonio.fi, katri.
rantakokko@muonio.fi
tekninen johtaja, kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Kunnanhallitus 27.4.2020, 82 §
Kunta omistaa Kihlangissa kaksi maa-aluetta, joilla sijaitsee entisen kyläkoulu ja
muita rakennuksia. Koulu on rakennettu 1950-luvulla ja sitä on laajennettu ja
peruskorjattu 1969 ja 1992. Rakennuksissa on koulutilojen lisäksi mm. kaksi
vuokrahuoneistoa 3 h+k ja 2 h+k. Maa-alueiden pinta-alat ovat yhteensä n.
17 800 m2.

Tekninen lautakunta on käsitellyt Kihlangin koulurakennusta useammassa
kokouksessa ja todennut mm. 22.5.2019 § 52, että koulurakennus on
peruskorjauksen tarpeessa, joten korjausta varten on varattava määrärahaa tai
rakennuksesta voitaisiin luopua.
Varsinainen koulurakennus on kylälaisten käytössä ilman korvausta ja kunta on
saanut vuonna 2019 koululla sijaitsevista huoneistoista yhteensä 6 264 euroa
vuokratuloa. Rakennuksen menot olivat viime vuonna 12 220 euroa, joten
toimintakate oli –5 955 ja vuonna 2018 se oli –10 838 euroa. Kunnanhallitus
päätti korottaa vuokra-asuntojen minimivuokratasoa 21.10.2019 § 263 ja
korotettu vuokra tulee voimaan viimeistään 1.6.2020 alkaen. Rakennus on
heikossa kunnossa ja vuosittaiset korjauskustannukset tulevat kasvamaan.
Etelä-Muonion kylätoimikunnalta on 1.10.2019 tiedusteltu, onko sillä

kiinnostusta ostaa koulurakennus ja n. 10 000 m2:n määräala koulurakennuksen
ympäriltä. Saadun vastauksen mukaan kylätoimikunnalla ei ole mahdollisuutta
ostaa ja ylläpitää ko. kiinteistöä.
Tapojärven, Kaalamanimen ja Kihlangin asukkaat ovat vedonneet (14.3.2018 ja
18.10.2019) hallituksen jäseniin ja luottamushenkilöihin, jotta koulua ei myytäisi
ja kyläläiset voisivat jatkaa sen käyttöä entisellään. Ensimmäisen vetoomuksen
liitteenä 101 allekirjoitusta myymistä vastaan. Kyläläiset esittävät rakennuksen
kuntotarkastuksen teettämistä ja mm. katon korjaamista. Vetoomuksessa
todetaan, että alueella ei ole saatavilla kunnan palveluista muita kuin
kansalaisopisto, kirjastoauto ja kotipalvelu. Matkaa kuntakeskukseen on 42–65
km ja lähimpään kauppaan Kolarissa 30 km.
Kuntaan on vuonna 2017 saapunut (Dnro 61/3.4.2017) yksittäinen ostotarjous
koulukiinteistöstä ja siinä todettiin, että ostaja voisi jatkaa vuokrasopimuksia
silloisten vuokralaisten kanssa mahdollisen myynnin jälkeen.
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Loppusyksyllä 2019 kunnanjohtaja, sivistystoimen osastopäällikkö ja
luottamushenkilöitä kävi Kihlangin koululla keskustelemassa kyläläisten kanssa
talon käytöstä ja tulevaisuuden näkymistä; kyläläiset ovat toimittaneet myös
listausta em. toiminnoista sekä kehittämisvisioista.
Tammikuussa 2020 elinkeinolautakunta kävi vuoropuhelua Etelä-Muonion kylien
jäsenten kanssa koulukiinteistöstä; ylläpitokulujen kattamisesta,
peruskorjaustarpeista, erilaisista käyttötarpeista sekä mahdollisesta
kyläyhdistyspohjaisesta toimintamuodosta. Etelä-Muonion kylätoimikunta on
ilmaissut tahtotilaksi vuoropuhelujen jälkeen edelleen sen, että kunta jatkaisi
koulun ylläpitoa ja tarjoaisi tiloja kyläläisten käyttöön.
Kihlangin koulukiinteistö ei ole ollut mukana syksyllä 2019 tehdyssä
kiinteistöselvityksessä.
Mahdollista myyntipäätöstä tehtäessä kunnan on huomioitava tasa-arvoinen
menettelytapa ko. kiinteistöjen kohtelun osalta sekä kunnan taloudellinen
tilanne.
Hallintosäännön mukaan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää valtuusto.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihlangin koulukiinteistö asetetaan
julkisesti myyntiin (kaksi maa-aluetta ja rakennukset) ja se valtuuttaa
kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan, määrittelemään kaupan ehdot
ja tekemään kaupan.
Muutettu ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. Asiaan liittyy vielä sellaisia
seikkoja, jotka tulee selvittää ennen mahdollista myymistä.
Päätös
Hallitus keskusteli kiinteistöstä ja hyväksyi kunnanjohtajan muutetun
ehdotuksen.
—
Kunnanhallitus 18.5.2020, 128 §
Etelä-Muonion kylätoimikunnalta pyydettiin tarkennusta ja lisäselvityksiä sen
tahtotilasta koulukiinteistön suhteen: mahdollinen ostaminen tai osallistuminen
kiinteistöjen ylläpito- ja kehittämistoimintaan. Kylätoimikunta on vastannut
13.5.2020, että sillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet tulla mukaan em.
tyyppiseen toimintaan.
Kylätoimikunta vetoaa, että kunta pitäisi koulun omistuksessaan ja ottaa siitä
vastuun. Kylätoimikunta esittää, että he voisivat kunnan kanssa yhteistyössä
toimimalla ja sovittaessa osallistua pienimuotoisesti kiinteistöhuoltoon sekä
pieneen remontointiin. Kylätoimikunta esittää, että mikäli koulu menee
myyntiin, se tulee perustella; taloudelliset syyt eivät voi olla perusteena, kun
ottaa huomioon kunnan omistamat tyhjät kiinteistöt sekä alijäämän
pienentymisen etenkin vuokrakorotusten jälkeen. Kylätoimikunnan mukaan
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rakennus on suhteellinen hyväkuntoinen, vaikka sen kunnossapitoon ei ole
satsattu.
Koulukiinteistöistä saadut vuokratulot ja kustannukset (vuokrat nousivat
1.6.2020 alkaen)
vuosi 2018 tulot 6 264 euroa, menot - 17 100 euroa, yhteensä - 10 836 euroa
vuosi 2019 tulot 6 264 euroa, menot - 12 220 euroa, yhteensä - 5 956 euroa
vuosi 2020 tulot 7 875 euroa, menot - 12 200 euroa, yhteensä - 4 325 euroa
vuosi 2021 tulot 9 000 euroa, menot - 12 200 euroa, yhteensä - 3 200 euroa
vuosi 2022 tulot 9 000 euroa, menot - 12 200 euroa, yhteensä - 3 200 euroa.
Kihlangin koulukiinteistön yhteydessä sijaitsee Lapecon ekopiste, jonka sijainti
tulisi ratkaista, mikäli koulukiinteistö myydään kokonaisuudessaan. Teknisen
johtajan mukaan ratkaisuna voi olla ekopisteen siirtäminen toiselle kunnan
omistamalle maa-alueelle, sen rajaaminen myytävän maa-alueen ulkopuolelle
tai rasitteeksi merkitseminen kaupan yhteydessä.
Kunnalla on haasteita talouden tasapainottamisen kanssa ja
sopeuttamistarvetta on. Kiinteistöohjelma on laadittu ja se etenee
kiinteistötyöryhmän kautta hallituksen sekä edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Tuloksena on yksityiskohtaisempi suunnitelma kunnan kiinteistökannan
tilanteesta sekä tulevista toimenpiteistä. Jatkossa on punnittava tarkoin, mitä
kiinteistöjä kunnan on strategisesti tai toiminnallisesti järkevä omistaa ja mistä
tulee luopua. Samalla tehdään suunnitelma ylläpidettävien kiinteistöjen
investoinneista.
Teknisen lautakunnan arvioiden mukaan Kihlangin koulukiinteistö vaatisi
mittavia investointeja, mutta niihin ei ole mahdollista panostaa kokonaistilanne
ja taloudelliset reunaehdot huomioiden. Elinvoiman edistämisen kannalta
kiinteistön myynnillä voi olla positiivisia aluetaloudellisia ja toiminnallisia
vaikutuksia niin Kihlangissa kuin koko kunnassa. Ratkaisuissa huomioitava myös
tasa-arvoinen menettelytapa vastaavien kiinteistöjen kohdalla (mm. Särkijärven,
Ylimuonion, Kätkäsuvannon, Kangosjärven ja Muotkavaaran koulukiinteistöt).
Kihlangin koulukiinteistön rakennuksille suoritettiin 2.6.2020 kuntoarvio, jonka
tulokset toimitettiin kunnanhallitukselle 5.6.2020 ennen kokousta.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

Päätös

Kihlangin koulukiinteistö asetetaan julkisesti myyntiin (kaksi maa-aluetta ja
rakennukset) ja
se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan,
määrittelemään kaupan ehdot ja tekemään kaupan.

Hallitus keskusteli kuntoarvion johtopäätöksistä ja hyväksyi esittelijän
ehdotuksen.
__
Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 27 §
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Päätös
Markku Rauhala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alussa.
Valtuusto keskusteli laajasti koulukiinteistön kunnosta, tehdystä kuntoarviosta,
kyläläisten tarpeista, historiasta, valmistelussa olevasta kiinteistöohjelmasta ja
kiinteistöjen ylläpitämisen edellyttämistä investoinneista ja kunnan
taloudellisesta tilanteesta.
Tekninen johtaja totesi, että tänä vuonna kiinteistöiltä edellytetään uuden
jätevesiasetuksen mukaisia järjestelmiä, joten kiireisimmät investoinnit ovat
katon korjauksen (n. 30 000 euroa) lisäksi jätevesijärjestelmän uusiminen (n.
10 000 euroa).
Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, että koulua ei myydä ja Pentti
Reponiemi sekä Manu Friman kannattivat esitystä.
Keskustelu jatkui ja Matti Myllykangas esitti asian pöydällepanoa ja
puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä, jatketaanko asian käsittelyä vai
siirretäänkö se seuraavaan kokoukseen. Hän esitti nimenhuutoäänestystä siten,
että asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja asian siirtämistä
kannattavat äänestävät EI. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen ja –tavan.
Äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä ja 4 EI -ääntä (liite nro 7). Puheenjohtaja
totesi, että asian käsittelyä jatketaan.
Keskustelu jatkui edelleen laajana ja sen päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on
tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja päätöksestä on
äänestettävä. Hän esitti nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanhallituksen
esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Silénin esitystä kannattavat äänestävät EI.
Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen ja –tavan.
Äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä ja 5 EI -ääntä (liite nro 8).
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Valtuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan,
määrittelemään kaupan ehdot ja tekemään kaupan Kihlangin vanhasta koulusta.
Yleisesittely kiinteistöstä:
Kunta myy opetuskäytöstä poistetun Kihlangin kyläkoulun, jonka osoite on
Panulantie 14, 95950 Kihlanki. Koulurakennus on rakennettu 1957 ja laajennus

tehty 1969. Rakennuksen kerrosala on 370 m2 ja kellaritilat 100 m2. Tarkemmat
tiedot rakennuksesta ja sen kunnosta löytyvät rakennuksen kuntoarviosta.

Rakennus koostuu koulutiloista ja kahdesta asunnosta (3h+k 68 m2 ja 2h+k 40 m
2

), jotka ovat edelleen vuokrakäytössä. Asunnoista saadaan vuokratuloa
yhteensä 756 euroa kuukaudessa. Koulutiloja käytetään muun muassa
kylätoimikunnan tilaisuuksiin. Kauppaan kuuluu myös pihapiirissä sijaitseva iso
talous-/varastorakennus.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.08.2020

11/2020

15 (83)

Rakennuksessa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja lämmönlähteenä on
öljy. Vuonna 2019 rakennuksen lämmitysöljyyn on kulunut n. 6 500 euroa ja
käyttösähköön n. 1 500 euroa.
Rakennus sijaitsee kahdella kiinteistöllä Panula (0,82 ha) ja Panula II (0,96 ha)
Naapankijärven rannassa ja rantaviivaa on noin 110 m. Rakennusoikeus
määräytyy kunnan rakennusjärjestyksen mukaan, ollen seitsemän (7) prosenttia
rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 kerrosalaneliömetriä.
Lisärakentamiseksi tulee hakea poikkeamislupa kunnanhallitukselta.
Kiinteistöllä sijaitsee Lapecon ekopiste, joka on suunniteltu siirrettävän. Ostajan
tulee varautua, että ekopiste rasittaa kiinteistöä vielä vuoden 2021 ajan.
Myyntiehdot:
Kohde asetetaan myyntiin Huutokaupat.com:iin. Tarjoukset tehdään annettuun
ajankohtaan mennessä. Korkein tarjous on se tarjous, jonka myyjä on
korkeimpana hyväksynyt. Huutokauppaan voi osallistua myös henkilökohtaisesti
paikan päällä jättämällä myyjälle tarjouksen. Myyjä ja ostaja sitoutuvat
kirjaamaan kaikki tarjoukset järjestelmään. Tarjouksen tehnyt hyväksyy nämä
myyntiehdot suorittaessaan huudon.
Huutajalla on ennen tarjouksen tekemistä velvollisuus tutustua kyseiseen
kiinteistöön, dokumentteihin ja asiakirjoihin. Ostaja ei jälkikäteen voi vedota
sellaiseen seikkaan, joka olisi ennakkotarkastuksessa voitu havaita.
Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle kaikki tiedot, jotka myyjä tietää ja joiden
voidaan olettaa vaikuttavan kauppaan.
Kiinteistön kauppa on tehtävä maakaaressa säädetyssä muodossa.
Kauppakirjan allekirjoittamisajankohta ja paikka sovitaan ostajan kanssa
erikseen. Kauppahinnan maksaminen tapahtuu kaupantekotilaisuudessa.
Kaupanvahvistajan palkkion maksavat myyjä ja ostaja puoliksi.
Ostaja vastaa varainsiirtoverosta, joka on 4 % velattomasta kauppahinnasta
(ellei täytä vakituisen ensiasunnon ostajan edellytyksiä).
Osapuolen, joka kieltäytyy tekemästä kauppaa, on maakaaren perusteella
korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä
muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset
kustannukset.
Kiinteistö myydään eniten tarjoavalle, jos hintavaraus täyttyy. Myyjä pidättää
oikeuden hylätä korkeimman tarjouksen. Tarjous jätetään alv 0 %.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus asettaa Kihlangin kyläkoulun julkiseen myyntiin avoimella
huutokauppa-menettelyllä esittelytekstin myyntiehdoilla. Tarjoukset tulee
jättää 31.10.2020 mennessä.
Kokouskäsittely
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Päätös
Hallitus keskusteli myyntiehdoista ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
tekninen osasto, kirjanpito
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§ 154
Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 valmistelu
MUODno-2020-29
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Hietala, Laura Enbuska-Mäki, Katri Rantakokko
merja.hietala@muonio.fi, laura.enbuska-maki@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi
taloussihteeri, kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan taloudenhoidosta ja
kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, jolloin sillä on päävastuu myös
talousarvion valmistelusta. Kunnan keskushallinnon tulee laatia
talousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen hallitus
hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on
vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.
Suunnitelmakausi kattaa talousarviovuoden 2021 ja suunnitelmavuodet 2022–
2023. Talousarvion ja -suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.
Talousarviossa esitetään tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota.
Kuntalain 110 § sisältää myös säännökset talouden tasapainottamisesta ja
alijäämän kattamisesta. Jos taseen alijäämää ei saada katettua
suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä
toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä
kattamiskautena.
Yleistä talouden kehittymisestä
Valtiovarainministeriön 16.6.2020 taloudellisen katsauksen mukaan
bruttokansantuote tulee arvion mukaan supistumaan n. 6 % vuonna 2020.
Viennin supistumisen lisäksi arvioidaan, että yksityinen kulutus ja yksityiset
investoinnit supistuvat merkittävästi. Julkisten menojen lisääntyminen tukee
talouskasvua vuonna 2020.
Koko maailmantalous on vaikeassa taantumassa ja talouden arvioidaan
supistuvan vuoden 2020 aikana jopa noin 5 %. Maailmankaupan arvellaan
sukeltavan ja Yhdysvaltojen sekä Kiinan tilanne on haastava.
Koronarajoitustoimet vaikuttavat talouden hiipumiseen merkittävästi ja
kokonaistilanne elinkeinojen kehittymisen sekä siten taloudellisten näkymien
suhteen on epävarma. Talouden toipuminen vuoden 2020 lopulta alkaen on
hidasta ja arvioidaan, että kulutus, investoinnit ja vienti toipuvat hieman eri
tahtiin. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen
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väheneminen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuoden
2022 aikana. Arvioidaan, että tavaroiden ja palveluiden kulutus palautuisi
normaalimmille käyrille alkuvuodesta 2021, mutta matkustamiseen liittyvät
palvelut palautuvat hitaammin.
Työttömyyden arvioidaan nousevan selkeästi ja sen ennustetaan nousevan 9,0
%: iin vuonna 2021 ja pysyvän lähes samoissa lukemissa vuoteen 2022
asti. Työllisten määrän arvioidaan kasvavan jälleen vuodesta 2022 alkaen.
Arvioidaan, että vuonna 2022 työllisyysaste jää koko maassa noin 71 %: iin.
Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Valtiovarainministeriö
ennustaa, että koronaepidemiakriisin jälkeen se ei tule palaamaan ennalleen.
Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 %:iin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa yli 70
%:iin suhteessa BKT:hen ja lähestyy jopa 80 % vuoteen 2024 mennessä.
Arvioidaan, että alijäämä jää lähivuosille merkittäväksi, vaikka pieneneekin
vuotta 2025 kohti mennessä. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee
lähivuosina talouden väliaikaisten tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä.
Koronaepidemia aiheuttaa huomattavaa epävarmuutta ja haastetta
kuntataloudelle, minkä tilanne on valtakunnallisestikin tarkasteltuna jo valmiiksi
heikko. Kuntaliiton kevään 2020 painelaskelmien (16.4.2020) mukaan kuntien ja
kuntayhtymien toimintakulujen kasvu on vuosina 2021-2024 noin 2,4-3,4 %,
samaan aikaan tulot kasvavat huomattavasti hitaammin. Vuosikatteet
heikkenevät selkeästi verrattuna aikaan ennen koronaepidemiaa. Tilikauden
tuloksien arvellaan olevan seuraavat vuodet reilusti miinuksella ja lainakannan
kasvavan reippaasti. Toiminnan ja investointien rahavirta syväsukeltaa vuonna
2020 ja pysyy vuosina 2021-2024 selkeästi negatiivisena. Kuntaliiton mukaan
kunnallisvero kasvaisi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna jopa 6 %, mutta
sitten jatkaisi kasvuaan hieman tasaisemmin seuraavina lähivuosina (1,2 %-3,2
%). Yhteisöveron kasvussa on vaihtuvuutta ja esim. vuonna 2022 tämän
odotetaan heikkenevän vuodesta 2021 jopa noin 8 %. Niin ikään
kiinteistöverossa tapahtuisi ymmärrettävää kasvua vuonna 2021 suhteessa
vuoteen 2020, mutta tämän jälkeen sen kasvu kulkisi käyrällä -1,5 %- 1%. Kaiken
kaikkiaan verotulojen kehitys yhteensä arvioidaan olevan hyvin maltillista
seuraavat vuodet.
Valtiovarainministerin talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 (14.8.2020) ei
ollut sisällytettynä uusia sopeuttamis- tai työllisyystoimia.
Kiinteistöverouudistuksen voimaantuloa on siirretty vuodella eteenpäin. VM:n
julkaisema talousarvioehdotus on alijäämäinen: menot kipuavat arviolta lähes
62 miljoonaan euroon ja tulojen arvioidaan jäävän noin 55 miljardiin euroon.
Verotuottoennusteet näyttävät miinusmerkkiä myös valtion tulo- ja
yhteisöverojen osalta. Nettolainanotto olisi noin 7 mrd euroa.
Keväällä 2020 Kuntaliitto on arvioinut, että vuoden 2021 aikana kuntien menot
kasvavat noin 100 milj. eurolla vuodesta 2020 (ml. hallituksen julkisen sektorin
tehtävälaajennukset). Valtioneuvosto on linjannut, että se korvaa kunnille
laajentuvien tehtävien kustannukset valtionosuuksien lisäyksillä, jolloin
päätöksillä olisi kuntatalouteen neutraali vaikutus. Kuntaliiton (14.8.2020)
mukaan VM:n vuoden 2021 talousarviossa oli heikkoa nimenomaan julkisten
tehtävien laajentamisen eteenpäin vieminen sekä koronapandemian
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vaikutusten arvioinnin huomiotta jättäminen, niin ikään vuosityöaikaan liittyvä
kiky-vähennys oli talousarvioon sisällytetty edelleen mukaan.
Lapin suhdannenäkymistä
Lapin alueellisten kehitysnäkymien 2019 mukaan ja ennen koronaepidemiaa
Lapin elinkeinot kehittyivät suotuisasti. Lappiin arvioitiin olevan suunnitteilla
merkittäviä investointeja kokonaisarvoltaan lähes 14 mrd. euron edestä;
työpaikkoja syntyi pk-yrityksiin ja työllisyystilanne oli kohentunut merkittävästi.
Nähtiin, että positiivisen kehityksen haastaa työvoiman saatavuus ja
saavutettavuuteen liittyvät kysymykset, johon olisi löydettävä uusia,
innovatiivisia väyliä parantaa tilannetta. Matkailun vahva kasvu jatkui ja niin
ikään näkyi investointina eripuolilla Lappia. Metsäteollisuudella meni hyvin,
terästeollisuudella oli kauppapoliittisia haasteita. Lapin kaivoksilla oli meneillään
investointeja, jotka työllistävät runsaasti. Rakentaminen oli selkeästi vilkastunut.
Luovien alojen merkitys oli niin ikään kasvanut.
Koronakevään jälkeen tilanne on Lapissa mennyt haastavaksi ja vahvasti
kansainvälisestä matkailusta, autotestauksesta sekä palveluista elävälle
Muonion kunnalle tilanne on ollut erityisen haastava. Muonion
matkailuohjelman 2020-2025 mukaan vuosittainen matkailutulo kunnalle on
noin 41,6 milj. euroa, matkailu työllistää 196 henkilötyövuotta ja rekisteröityjen
yöpymisten lukumäärässä on ollut selkeää, kestävää kasvua niin kotimaisten
kuin ulkomaalaisten matkailijoiden osalta. Koronakevään jälkeen ja tämän
hetkisten tietojen mukaan arvioidaan, että alueemme matkailussa nykytilanne
palautuisi kotimaan osalta loppuvuodesta 2020 ja kansainvälisten markkinoiden
osalta talvikaudella 2022-2023. Matkailun toipumisen kannalta avainasemassa
ovat hallituksen ratkaisut sekä luonnollisesti koronaepidemian
maailmanlaajuinen kehittyminen sekä tilanne, saavutettavuuteen liittyvät
kysymykset sekä matkailutrendeissä ja kuluttajissa tapahtuvat mahdolliset
muutokset.
On selvää, että matkailupainotteisiin kuntiin koronarajoitukset iskivät rajuimmin
ja näkyvät edelleen voimakkaasti. Seutukunnallisesti tarkisteltuna työttömyys
onkin vuoden 2020 kuluessa kasvanut voimakkaammin Pohjois- ja Tunturi-
Lapissa sekä Rovaniemellä. Maalis-huhtikuussa Muonion työttömyysluku kipusi
nopeasti korkeaksi ja kesäkuussa 2020 se oli 24,7 %, koko Lapin keskiarvo 17,5
% (maan keskiarvo 15,8 %). Työvoiman kysyntä on varovaista. Ajankohtainen
tilanne vaikuttaa negatiivisesti kunnan verokertymäennusteisiin ja aiheuttaa
näiden ennustettavuuteen lähivuosille epävarmuutta sekä haasteita.
Kunnan taloudellinen lähtökohta
Vuoden 2019 tilinpäätös oli alijäämäinen 765 533 euroa. Taseessa alijäämä oli
vuoden lopussa 922 348 euroa. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kirjanpitolautakunnan
kuntajaosto on antanut syksyllä 2018 lausunnon kuntien ja kuntayhtymien ali- ja
ylijäämien tulkinnasta. Lausunnon mukaan katettavaa alijäämää määriteltäessä
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taseeseen merkityt investointivaraukset ja poistoerot sekä muut omat rahastot
huomioidaan alijäämää pienentävinä erinä. Kunnan taseessa on poistoeroa 516
255 euroa.
Kunnan talous 30.6.2020 osoittaa, että käyttötaloudessa ei ole merkittäviä
tehtäväkohtaisia ylityksiä. Toimintakatteen toteutuminen on 50,7 %,
toimintatuottoja on tullut 44,7 % ja toimintakuluja on toteutunut 49,7 %.
Toimintakate on kuitenkin noin 135 000 euroa heikompi kuin edellisenä vuonna
vastaavaan aikaan. Verotulot ovat toteutuneet 48,2 %, kunnallisverotulon
toteutuma on 52,5 % ja yhteisöverotulon 64,8 %. Koronasta aiheutuvista
lisäkustannuksista johtuen valtio tarkisti kuntien valtionosuuksia ja yhteisöveron
jako-osuutta. Muonio saa vuoden 2020 aikana korotettua valtionapua noin
520 000 euroa, josta 230 000 euroa peritään takaisin seuraavana vuonna.
Yhteisöveron kuntien jako-osuuden nostosta johtuen kunnan yhteisöverotuotto
kasvaa arviolta noin 180 000 euroa. Vuoden 2020 lopullinen tulos riippuu siitä,
miten korona epidemia kehittyy ja mikä sen lopullinen vaikutus kunnan
toimintaan tulee olemaan.
Vuoden 2021 verotuloennuste on laskettu nykyisten veroprosenttien mukaan.
Voimassaolevat veroprosentit ovat: kunnallisvero 21,5 %, yleinen kiinteistövero
1,05 %, vakituiset asunnot 0,45 %, muut kuin vakituiset asunnot 1,05 % ja
kaavoitetut rakentamattomat tontit 6 %. Verotuloja arvioidaan kuntaliiton
laatiman kunnan oman verotuloennustekehikon ja vuonna 2019 kunnassa
tehdyn kiinteistöveroselvityksen mukaan kertyvän 10,275 miljoonaa euroa, josta
kunnallisverotuloja 7,675 milj. euroa, yhteisöveroja 0,914 milj. euroa ja
kiinteistöverotuloja 1,5 milj. euroa.
Valtionosuuksien ennakkolaskelmien mukaan kunnan valtionosuudet laskevat
4,8 % ensi vuonna noin 485 000 euroa, summassa on huomioitu vuonna 2020
maksetut koronasta aiheutuneet kunnalle maksetut valtionosuudet lisäykset.
Kunnan arvioitu valtionosuus vuodelle 2021 on noin 9,6 milj. euroon.
Vuoden 2021 talousarvion laadintaohje
Vuoden 2021 talousarvion laadintaohje perustuu vuoden 2019 tilinpäätökseen,
vuoden 2020 talous- ja sen toteutumisarvioon sekä vuotta 2021 koskeviin
tietoihin ja ennusteisiin kunnan meno- ja tulokehityksestä.
Käyttötalousmenot budjetoidaan enintään vuoden 2020 tasoon. Hallintokuntien
tulee talousarvioesityksessään aina tarkastella palveluiden nykyisten
tuottamistapojen kustannuksia ja pyrkiä selvittämään mahdollisimman
tehokkaat ja kustannusvaikutuksiltaan edullisimmat toimintatavat. Tuloarviossa
tulee huomioida mahdolliset taksojen ja maksujen muutosesitykset. Maksut ja
taksat tulee tarkistaa vastaamaan kustannuskehitystä ja kunnan todellisia
menoja.
Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022. Sopimusten
kustannusvaikutus sopimusjaksolla on 3 % ja 1.4.2021 maksetaan yleiskorotus 1
% ja paikallinen järjestelyerä 0,8 %.
Laskennallinen työnantajan KuElin eläkemaksu vuodelle 2021 on 16,7 %.
Ennuste eläkemenoperusteista maksusta on 426 000 euroa, lopullinen arvio
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valmistuu lokakuussa. VaElin eläkemaksua varten varataan 16,12 %.
Laskennalliset eläkemaksut sisältävät työkyvyttömyyseläkemaksut. Työantajan
muihin sosiaaliturvamaksuihin varataan alustavasti 3,9 %.
Investointien pienhankintaraja on 11 000 euroa ja suuremmat uudis- ja
peruskorjaushankkeet on sisällytettävä investointiosaan ja vastaavasti
pienemmät hankkeet käyttötalousmenoiksi. Investoinnit ovat sitovia
hankeryhmittäin ja yli 1 milj. investointi on hankekohtaisesti sitova.
Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä myös sanallinen
hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Investointiesityksen laadinnassa
hyödynnetään vuoden 2019 aikana tehtyä toimitilaohjelmaa, mutta niin, että
myös muihin kunnan toiminnan kannalta välttämättömiin hankkeisiin pystytään
varautumaan.
Kunnan tulee päättää taloussuunnitelmassa yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla
alijäämä neljän vuoden aikana katetaan. Vuoden 2019 alijäämä tulee olla
katettuna vuoteen 2024 mennessä ja vuoden 2021 talousarviossa tulee esittää
yksilöidyt toimenpiteet alijäämän kattamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023
taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lautakuntien talousarvioesitykset on
toimitettava kunnanhallitukselle 14.10. mennessä.
Päätös
Talousarvioiltakoulu järjestetään syyskuun aikana ja terveydenhuollon
talousarviosta käydään edelleen neuvotteluja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa.
Hallitus keskusteli laajasti talouden tilanteesta ja talousarviovuodesta 2021.
Painotettiin, että käyttötalouden hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota mm.
tulopohjaa vahvistavilla toimenpiteillä ja henkilöstösuunnittelun kautta.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
osastot
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§ 155
Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2020
MUODno-2020-33
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Hietala, Katri Rantakokko
merja.hietala@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi
taloussihteeri, hallintojohtaja
Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.–30.6.2020.
Toteuman tulisi olla tältä ajalta noin 55 % tasainen toteutuminen ja lomarahojen
maksukuukausi huomioiden.
Puolen toteutuman jälkeen käyttötalouden toimintakate on toteutunut hieman
paremmin talousarvioon verrattuna, mutta heikompana kuin edellisenä vuonna
vastaavaan aikaan.
Korona on lisännyt menoja erityisesti sosiaalitoimessa vanhustyö/ kotipalvelussa
ja ruokapalveluissa. Myös ruokapalveluiden tulokertymä on jäänyt koronasta
johtuen odotettua pienemmäksi. Vastaavasti perusopetuksessa, toisen asteen
koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa palveluiden ostot ovat koronasta
johtuvasta toiminnan muutoksesta pienemmät kuin vastaavaan aikaan
edellisenä vuonna.
Laskelmissa on tarkasteltu käyttötalouden ja investointien toteutumista sitovilla
tasoilla sekä tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutumista.
Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate nettona on toteutunut seuraavasti:
tarkastuslautakunta
kunnanhallitus
maaseutulautakunta
elinkeinolautakunta
sosiaalilautakunta
sivistyslautakunta
tekninen lautakunta

47,5 %
53,4 %
362,0 % (menot tot. 54,2 % tulot laskuttamatta)
43,2 %
51,7 %
46,9 %
50,9 %.

Investoinnit ovat toteutuneet brutto 52 972 ja netto 44 722 euroa, joka on noin
1,6 % hyväksytystä investointibudjetista. Talousarvion investointibudjetti on
2 778 000 euroa.
Käyttötalouden toimintakate on toteutunut 50,7 %. Talousarvioon verrattaessa
toimintakulut ovat toteutuneet 49,7 % ja toimintatuotot 44,7 %.
Toimintakate on 135 000 euroa (1,5 %) suurempi kuin vastaavaan aikaan
edellisenä vuonna. Edellisen vuoden vastaavan ajan kasvu oli 310 000 euroa (3,1
%).
Käyttötalouden sitovan tason eli tehtävätason merkittävimmät ylitykset ovat:
Vanhustyössä ja kotipalvelussa, joiden toteumat ovat
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Marjapaikka 67,1 %
Ojusniitty 64,6 %
kotipalvelu 57,4 %
uusi hoivaosasto Marjapaikassa, menot 90 000 euroa (30.6.2020).
Lääke- ja hoitotarvikekulut ovat koronan vuoksi 50 000 euroa enemmän kuin
viime vuonna. Koronan vuoksi perustettiin väliaikainen hoivaosasto
Marjapaikkaan ja tähän ei ole varauduttu talousarviossa. Kustannukset ovat
30.6. mennessä 90 000 euroa. Kotikunnan muutosta aiheutuvat tehostetun
palveluasumisen ja laitoshoidon kustannukset laskutetaan vuoden lopussa.
Näiden menojen huomioimisen jälkeen toimintakatteen toteutuma 30.6. on 58,7
%.
Ruokapalvelut - 76,4 %
toteutuma menot 48,9 % ja tulot 40,3 %, koronalla ollut suuri vaikutus
tulot laskivat äkillisesti, mutta menoihin ei yhtä suurta vaikutusta; raaka-
aineiden ja tarvikkeiden hinnat nousivat merkittävästi ja kriisiruokaa on
ollut pakko varata
keittiön henkilöstö piti keväällä kaikki kertyneet lomat ja siirtyi kesäksi
vanhuspalveuyksiköihin töihin
koulut olivat pääosin kiinni kaksi kuukautta, kuitenkin joka päivä oli
koululaisia ja henkilökuntaa koululla syömässä.
ruokailussa ja koulun tiloissa noudatettiin korkeaa hygieniaa.
koulujen avautuessa keväällä ruoka jaettiin luokkiin (raaka-aineiden
kulutus ja tarvikeostot kasvoivat)
koululaisten kotiateriat työllistivät runsaasti ja vaikuttivat
merkittävästi raaka-aineiden kulutukseen ja pakkauskuluihin. Annoskoon
oli oltava reilu, koska ei voitu tietää oliko ruokailija 1. luokan vai 9. luokan
oppilas
päiväkotien lapsimäärä pieneni merkittävästi
Lappian ja lukion tulot jäivät kokonaan pois
Hyvinvointikeskuksen vuodeosaton asiakasmäärä pieneni runsaasti, mutta
kuitenkin koko ajan piti varautua nopeaan potilasmäärän nousuun
Naalo oli kiinni koko kevään ja kesän
kaikki kokouskahvitulot loppuivat
keväällä oli suuria ongelmia raaka-aineiden saatavuudessa.
Sopimustuotteita ei saanut ja piti tilata sitä mitä tukusta sai, koska lähes
koko ravintolasektori oli kiinni
pesu- ja siivousainekulut kasvoivat tehostetun hygienian vuoksi.
Vesilaitos 2,7 %
toteutuma menot 31,4 % ja tulot 25,9 %
laskutettu vuoden kolmesta laskutuskerrasta yksi arviolaskutus
kunnan omien kiinteistöjen tulot puuttuvat, tuloutetaan vuoden lopussa.
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Verotulot ovat toteutuneet 48,2 % talousarvioon verrattuna. Kunnallisverotulon
toteuma on 52,5 % ja yhteisöverotulon 64,8 %. Edelliseen vuoteen verrattuna
verotuloja on tullut noin 43 000 euroa enemmän. Kiinteistövero-tuloja ei ole
vielä tilitetty, mikä pienentää kokonaisverotulokertymää. Koronaepidemian
vaikutukset kuntien verotuloihin ovat tähän asti olleet pelättyä pienemmät, niin
myös Muonion osalta. Kehitys tästä eteenpäin riippuu kuitenkin pitkälti siitä,
miten epidemia kehittyy ja miten yritykset kestävät mahdollisia uusia
rajoitustoimenpiteitä.
Valtionosuudet ovat toteutuneet 50,7% ja 297 000 euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna. Koronasta aiheutuvista lisäkustannuksista johtuen valtio
tarkasti valtionosuuksia ja niissä maksettiin veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvausta, valtionosuuden ja yhteisöveron lisäystä. Lisäksi
kunnille suoritetaan verotulojen maksujen lykkäyksestä johtuvaa tuloa, joka
peritään ensi vuonna 2021 takaisin korkoineen.
Muonio saa em. aikaistettuja/lisättyjä tukia tänä vuonna yhteensä n. 700 000
euroa. Talousarviovuonna maksettavat lisätuet helpottavat luonnollisesti
kuluvaa vuotta, mutta on muistettava, että tulopohjan muutos vuoteen 2021
tulee olemaan saadun lisätuen (700 000 euroa) ja takaisin perittävän tuen (233
000) johdosta suuri, n. 940 000 euroa.
Vuosikate on edelliseen vuoteen verrattuna 207 000 euroa parempi. Poistoja ei
ole vielä kirjattu, mutta kuuden kuukauden poistot huomioiden tilikauden tulos
on n. 200 000 euroa alijäämäinen.
Talousarviossa on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon.
Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole nostettu ja kassanhallintaa on
tasapainotettu käyttämällä Kuntarahoituksen kuntatodistusta. 30.6.2020
kunnalla oli 3,0 milj. euroa lyhytaikaista luottoa (limiitti 5 milj. euroa).
Kuntatodistusta on saman verran kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.
Pitkäaikaisia talousarviolainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti 535 000
euroa.
Tilinpäätöshetkeen verrattuna lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet n. 436
000 euroa ja ostovelkatili on pienentynyt n. 646 000 euroa. Rahavarat ovat
kesäkuun lopussa n. 570 000 euroa, 255 000 euroa vähemmän kuin vuoden
vaihteessa.
Loppuvuoden menojen pysyminen niille asetetuissa raameissa ja tulojen
kehittyminen normaalisti riippuu ennen kaikkea siitä, miten korona epidemian
käy syksyllä ihmisten palatessa pääosin normaaliin arkeen kesälomien jälkeen ja
suljetun Suomen alkaessa avautua.
Esityslistan ohessa toimitetaan kopiot laskelmista.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen 1.1.2020-30.6.2020.
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§ 156
Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
MUODno-2020-3
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus 27.1.2020, 13 §
Valtiovarainministeriö on 30.12.2019 peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 48 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten
korvauksista vuodelle 2020.
Muonion kunnan osalta päätös on seuraava (euroa/vuosi):
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 8 177 374
mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 264 839
Kotikuntakorvaustulot 81 562
Kotikuntakorvausmenot -13 594
Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 1 236 862
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta
sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus 148 873
yhteensä 9 631 077.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön päätöksen kunnan
peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvista
verotulomenetysten korvauksista vuodelle 2020.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
__
Kunnanhallitus 18.5.2020, 114 §
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §: verotulojen viivästymisestä
johtuva määräaikainen korvaus. Lain muutos on tullut voimaan 1.5.2020.
Lisäyksen mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen
muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava
euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättynä
maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron
arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.
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Valtiovarainministeriön 7.5.2020 muutospäätöksen mukaan korvaukset
huomioidaan valtionosuuksien ja veroperustemuutoksista aiheutuvien
verotulomenetysten korvausten maksatusten yhteydessä vuoden 2020
toukokuun maksatuksista lähtien.
Muonion kunnan osalta muutospäätös merkitsee, että aiemman
veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 1 236 862 euroa
nousee 1 459 859 euroon (+ 222 997 euroa).
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön muutospäätöksen
7.5.2020 kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Eduskunnan päätökseen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 mom. ja 55 §:n 1 mom. on muutettu sekä lain
36 §:ään on lisätty uudet 5-8 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan
1.8.2020.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 4 mom. muutos
koskee kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamisen vuoksi
tehtävää valtionosuuden vähennystä, jota pienennetään nykyisestä 7,29 eurosta
1,82 euroon/asukas. Muutos lisää peruspalvelujen valtionosuuksia n. 30 milj.
euroa.
Em. lain 55§:n 1 mom. muutos koskee peruspalvelujen valtionosuusprosenttia,
jota korotetaan 0,03 yksiköllä nykyisestä 25,46 prosentista 25,49 prosenttiin.
Muutos liittyy iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja
pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020
aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille. Tämä tehtävämuutoksesta
aiheutuva kasvu on kunnille yhteensä 12,7 milj. euroa ja peruspalvelujen
valtionsuutta korotetaan muutoksen johdosta yhteensä 12,7 milj. euroa.
Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 § 2 mom. mukaan uusissa ja
laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja
laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista ellei valtionosuustehtäviin
tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä.
Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien elokuun maksatuksessa edellä
mainittuun tehtävämuutokseen liittyvä valtionosuuden lisäys on virheellisesti
yht. 17,7 milj. euroa, joten maksatus korjataan syyskuusta lähtien.
Edellä mainitun lain 36 §:n 5-8 mom. ovat seuraavat:
5 mom.: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 32,80
euroa/asukas, 106,73 euroa/alle 18-vuotias asukas ja 50,07 euroa/65 vuotta
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täyttänyt asukas koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten
johdosta.
6 mom.: Vuonna 2020 kunnille maksetaan yht 370 milj. euroa
koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
Korvaus maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien
kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa.
7 mom.: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 0,62
euroa/asukas työttömyysetyyden sovittelun suojaosuuden väliaikaisen
korottamisen johdosta.
8 mom.: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 9,11
euroa/asukas harkinnannvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäyksen
rahoittamiseksi. Lisäys ei kuitenkaan lisää maksettavan peruspalvelujen
valtionosuuden määrää, koska lain 30 § 3 mom. mukaan
harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava
euromäärä vähennetään kunnile maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on
kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. 8 mom. mukaisen valtionosuuden
lisäyksen johdosta valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen
kohdennettavan määrärahan lisäys ei vähennä peruspalvelujen valtionosuuden
määrää, vaan valtio vastaa sen rahoituksesta.
Muutokset huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuksien elo- ja syyskuun
maksatuksista lähtien. Syyskuun maksatuksen muutos koskee iäkkäiden
henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta
henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen
kunnille, josta lähtien oikaistaan elokuun valtionsosuusmaksatuksen
virheellinen määrä. Muut muutokset huomioidaan elokuun maksatuksesta
lähtien.
Muonion kunnan osalta muutospäätös merkitsee, että aiempi peruspalvelujen
valtionosuus 8 177 374 euroa nousee 8 485 734 euroon (+ 308 361 euroa).
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtiovarainministeriön muutospäätöksen
7.8.2020 kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta vuodelle 2020.
Päätös
Petteri Hirsikangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Halliltus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 157
Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen
MUODno-2020-20
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus 27.4.2020, 84 §
Terveydenhuoltolain 18 § 1. ja 2. mom. mukaan kunnan on järjestettävä
alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille
työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt
työterveyshuoltopalvelut. Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille
ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja
sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.
Työterveyshuoltolain 4 § mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä
työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -
haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden,
työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuoltolain 14 §
mukaan työnantaja voi 12 §:ssä tarkoitettujen palvelujen lisäksi järjestää
työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.
Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä,
työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista
johtuva tarve edellyttää, siten kuin laissa säädetään.
Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään
tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa
säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kunta voi sopia alueellaan toimivan
työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työnantajan
palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja
sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus
voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa. Lapin
sairaanhoitopiiri on vastannut kunnan terveydenhuollon palveluiden
järjestämisestä 10/2017 lähtien. Työnantajat ja yrittäjät viime kädessä kuitenkin
itse valitsevat palveluntuottajansa.
Hankintalain 25 §:n mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa on
400 000 euroa lain liitteen 1–4 kohdassa tarkoitetuissa sosiaali- ja
terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa. Työterveyshuollon yhteisen
hankintanimikkeistön mukaan (CPV) se kuuluu terveydenhuollon palveluihin
(85147000-1). Kunnan työterveyshuollon palvelujen kustannukset eivät nouse
hankintajakson aikana yli 400 000 euron kynnysarvon, joten kunnan oma
hankintamenettely on riittävä.
Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan yt-ryhmälle ja asia esitellään ryhmän
seuraavassa kokouksessa henkilöstön edustajille.
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Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus pyytää tarjouksia henkilöstön kokonaisvaltaisesta
työterveyshuollosta.
Tarjousta pyydetään ajalle 1.1.2021–31.12.2023 siten, että
tehtävään sopimukseen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla
1.1.2024–31.12.2024 ja 1.1.2025–31.12.2025. Tarjouspyyntö julkaistaan
kunnan internet-sivuilla.
Tarjouspyynnön ehtona on mm. palvelun saatavuus kunnan keskustan alueella.
Päätös
Anne-Mari Keimiöniemi palasi kokoukseen ja Petteri Hirsikangas poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Määräaikaan 31.7.2020 klo 23 mennessä saapui yksi tarjous kunnan henkilöstön
kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta ja lakisääteisen työterveyshuollon
järjestämisestä kunnan yrittäjille ja maanviljelijöille.

Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy Lääkäriasema Terva Oy:n tarjouksen.
Sopimus alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2023. Sopimuskauteen sisältyy lisäksi
yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025-31.12.2025.
Kunnanhallitus päättää optiovuosien käyttämisestä erikseen.

Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Lääkäriasema Terva, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, kirjanpito

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.08.2020

11/2020

31 (83)

§ 158
Kunnan etätyökäytäntö ja etätyösopimukset
MUODno-2020-19
Valmistelija / lisätiedot:
Matti Pinola, Laura Enbuska-Mäki
matti.pinola@muonio.fi, laura.enbuska-maki@muonio.fi
hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Etätyösopimus (luonnos).pdf
Etätyömahdollisuus ei ole ollut kunnassa pääosin käytössä ennen
koronaepidemiaa. Etätyö on osa nykyaikaista työskentelykulttuuria ja
mahdollisuus siihen parantaa asiantuntija- ja/tai toimistotehtävissä toimivan
henkilöstön työhyvinvointia ja työnhallintaa.
Etätyöksi soveltuu sellainen työ, joka ei ole työpaikkaan sidottua ja jossa tarve
henkilökohtaiseen kanssakäymiseen tai työn välittömään valvontaan on
vähäinen. Etätyö sopii muun muassa itsenäisiin asiantuntija- ja
valmistelutehtäviin, raporttien ja muistioiden laatimiseen, laajojen tekstien
kirjoittamiseen, tekstinkäsittelytehtäviin ja keskittymistä vaativien itsenäisesti
hoidettavien töiden suorittamiseen.
Etätyön käyttömahdollisuus kunnassa on tullut ajankohtaiseksi. Etätyö on paitsi
nykyaikaa, myös paikoittain ja tilanteesta riippuen, välttämätöntä. Etätyön
käyttöönottaminen edellyttää selkeiden pelisääntöjen luomista sekä
etätyösopimuksia. Tietoturvaratkaisut on oltava kunnossa.
Yleishallinnossa on laadittu ehdotus etätyösopimuksesta, joka sisältää myös
etätyöhön liittyvän ohjeistuksen. Etätyösopimusluonnos toimitetaan esityslistan
oheismateriaalina.
Yhteistoimintaelin on 17.8.2020 § 31 käsitellyt ja osaltaan hyväksynyt laaditun
etätyösopimuksen sekä esittänyt kunnanhallitukselle sen hyväksymistä siten,
että etätyötä tultaisiin kunnassa tekemään joustavasti ilman päivämäärä- ja
lukumäärärajauksia esimiehen kanssa sovittaessa sellaisissa tehtävissä, joissa
työtehtävät sen mahdollistavat. Käytäntö esitetään otettavaksi käyttöön
määräajaksi 31.1.2021 saakka, minkä aikana tehdään arvio käytännön
toimivuudesta ja mahdollisesti tarkistetaan etätyökäytäntöä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun etätyösopimuksen ja vahvistaa, että kunnassa
voidaan tehdä joustavasti etätyötä ilman päivämäärä- ja lukumäärärajauksia
esimiehen kanssa sovittaessa sellaisissa tehtävissä, joissa työtehtävät sen
mahdollistavat. Käytäntö on voimassa määräajan 31.1.2021 saakka, minkä
aikana tehdään arvio etätyökäytännön toimivuudesta ja mahdollisesti
tarkistetaan sitä.
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Päätös
Manu Friman poistui ja palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Hallitus keskusteli etätyökäytännöistä ja -mahdollisuuksista.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
henkilöstö, yt-toimielin
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§ 159
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2019
MUODno-2020-15
Valmistelija / 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,
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.
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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.
Tiedoksi
osastot
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§ 160
Lausunto Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviota varten
MUODno-2020-13
Valmistelija / lisätiedot:
Henri Muotka, Katri Rantakokko
henri.muotka@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi
sosiaalityöntekijä, hallintojohtaja
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän Tuki- ja osaamiskeskus on pyytänyt
jäsenkuntien hallituksilta esityksiä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-
2023 taloussuunnitelman laatimista varten 30.8.2020 mennessä.
Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu yhtymävaltuuston 15.11.2019
hyväksymään vuoden 2020 talousarvioon sekä vuoden 2019 tilinpäätökseen.
Kuntayhtymän tilikauden 2019 tulos muodostui n. 180 000 euroa alijäämäiseksi
ja se johtui yllätyksenä tulleesta lomapalkkavelan kasvusta n.
350 000 eurolla. Kuntayhtymän toimintatuotot toteutuivat 98 ja toimintakulut 99
%:sesti suhteessa talousarvioon. Investointien toteuma oli n. 2,9 milj. euroa ja
toteutumisaste 77 %. Pääkohteina olivat pitkäaikaisen kuntoutuksen ja
monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksiköt.
Sosiaalilautakunta on antanut lausunnon 17.6.2020 § 36.
Kehitysvammaohjaaja ja vs. sosiaalijohtaja ovat arvioineet Kolpeneen
palvelukeskuksen ky:ltä ostettavia palveluita vuosille 2021–2023. Arvioitu
yksilöllinen palveluntarve perustuu lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta
(519/1977), vammaispalvelulakiin (30/1987) sekä asiakaskohtaisiin
palvelusuunnitelmiin ja erityishuollon päätöksiin. Sosiaalihuollon
asiakasrekisterin yksilötasoiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietosuojan vuoksi
alle viiden tapauksen kuntakohtaisia tietoja ei julkisteta (THL).
Arvio kunnan palvelujen käyttötarpeesta vuodelle 2021 ja suunnitelmakaudelle
2022–2023 on toimitettu Kolpeneen palvelukeskuksen ky:ään.
Lausuntopyynnössä on kohdennettuja kysymyksiä palveluiden tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan sosiaalilautakunnan mukaisesti seuraavaa:
Koronapandemian myötä digitaalisesti ja yhteistyössä kunnan työntekijöiden
kanssa tuotettujen palvelujen rooli ja merkitys kasvaa, mutta poliklinikkapalvelut
halutaan toteuttaa jatkossakin Kolpeneen palvelukeskuksen henkilöstön turvin,
koska kunnassa ei ole tarjota riittävää asiantuntijuutta tähän toimintaan. Mikäli
poliklinikkapalvelujen toteuttamisessa osa työryhmästä tulisi kunnasta, se
vaarantaa osin asiakkaan oikeusturvan ja asiantuntijuuden objektiivisen
hyödyntämisen, koska palvelutarpeen määrittäjä ja tuottaja olisi osin sama.
Myös palvelun tuottamien osin kunnan oman henkilöstön muodossa herättää
kysymyksen siitä, mitä lisäarvoa Kolpeneen palvelukeskuksen tarjoama arviointi
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toisi kunnalle ja miten poliklinikkakäyntimaksu tällöin määrittyisi. Etäyhteyksiä
voidaan hyödyntää, mutta asiakkaan yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta.
Kolpene toteuttaa jalkautuvia kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja koko
maakunnan alueella. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja
neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa ja ne tuotetaan yhdessä
työntekijöiden kanssa, mutta yhteistyö voisi olla tiiviimpää. Toivotaan
vahvempaa tukea ja ohjausta kunnan työntekijöille yksilöasiakkaiden ja
perheiden kanssa, jotta Kolpeneen palvelukeskuksen tarjoamaa asiantuntijuutta
voitaisiin hyödyntää pitkäjänteisesti. Jalkautuvien palvelujen kehittämistä
edelleen pidetään tärkeänä.
Kuntayhtymä järjestää erilaisia koulutuksia myös kuntien kehitysvammahuollon
henkilöstölle ja tässä voisi aiempaa vahvemmin hyödyntää etäyhteyttä ja tuoda
koulutuksia myös kuntiin, jotta olisi helpompi osallistua niihin myös paikan
päällä. Koulutusta kaivataan erityisesti lain soveltamisen näkökulmasta.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Päätöksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään 10 min.
tauko.
Tauon jälkeen suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa olivat läsnä samat
henkilöt kuin ennen taukoa.
Tiedoksi
Kolpeneen palvelukeskus, sosiaaliosasto

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.08.2020

11/2020

37 (83)

§ 161
Maa-alueen varaaminen uuden paloaseman rakentamiselle
MUODno-2018-1
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki, Katri Rantakokko
laura.enbuska-maki@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Valtuusto päätti 11.2.2019 § 5 ostaa maa-alueen, jolle oli alustavasti suunniteltu
uuden paloaseman rakentamista. Tilan Pelastusasema (498-401-16-43) pinta-ala
on n. 1 ha ja se sijaitsee valtatie 21:n varrella kirkonkylän läheisyydessä.
Kunnanhallitus poisti kuitenkin suunnitellun investoinnin 2.12.2019 § 296
talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2023 käsittelyn yhteydessä.
Lapin pelastuslaitos on toimittanut kuntaan 11.6.2020 kirjeen, jossa se pyytää
vahvistusta siitä, että em. maa-alue on käytettävissä uuden paloaseman
rakennuspaikaksi. Tavoitteena on, että kilpailutettu rakennuttaja joko ostaa tai
vuokraa ko. maa-alueen ja Lapin pelastuslaitos tulee rakennettaviin tiloihin
vuokralle. Vt. pelastusjohtaja korostaa, että hankkeen etenemisen kannalta on
tärkeää, että pelastuslaitos saa kunnalta vahvistuksen kiinteistön varaamisesta
tätä tarvetta varten.
Kunnalla ei ole omia suunnitelmia ko. tontin varalta. Turvallisuus on keskeinen
kuntastrategian kulmakivi ja pelastuslaitos on aiemmin selvittänyt, että kuntaan
tarvitaan uusi paloasema.
Hallitus päättää asiat, jotka koskevat kiinteän omaisuuden vuokraamista ja
vuokralle antamista valtuuston antamien ohjeiden mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus vahvistaa Lapin pelastuslaitokselle, että kiinteistö Pelastuslaitos
(498-401-16-43) on käytettävissä uuden paloaseman rakentamista varten.
Kunnanhallitus esittää erikseen valtuustolle hyväksyttäväksi ohjeistuksen
mahdollisesta vuokraamisesta tai myynnistä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Lapin pelastuslaitos, tekninen osasto
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§ 162
Leader Tunturi-Lappi ry:n paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen
osallistuminen
MUODno-2020-2
Valmistelija / 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 %.
LTL ry pyytää päätöstä kunnanhallitukselta 31.10.2020 ja valtuustolta 31.12.2020
mennessä.
Ehdotus
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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.
Esteellisyys
Manu Friman
Tiedoksi
Leader Tunturi-Lappi ry, taloussihteeri
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§ 163
Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry:n avustushakemus
MUODno-2020-9
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunta on vuosittain myöntänyt kyläyhdistykselle vapautuksen kiinteistöveron
maksamisesta ennen vuotta 2019, mutta kunnanvaltuusto päätti 29.10.2018 §
48 siirtää toimivallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta
verohallinnolle vuosille 2019–2021.
Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat yleishyödyllisten yhteisöjen
rakennuksille ja maapohjalle vuonna 2020 ovat 0,00-2,00 %. Kunnassa ei ole
tehty erillistä päätöstä em. yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen
osalta, joten näihin sovelletaan muiden asuinrakennusten veroprosenttia ja tänä
vuonna se on 1,05 %.
Kangosjärven Kajastus ry hakee avustusta veron maksamiseen 917,30 euroa
vuoden 2020 kiinteistöveropäätöksen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry:lle avustusta
917,30 euroa kiinteistöveron maksamista varten.
Päätös
Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 2 mom.)
ja poistui kokouksesta.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Esteellisyys
Manu Friman
Tiedoksi
Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry, kirjanpito
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§ 164
Muonion matkailuohjelma 2020-2025
MUODno-2020-18
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki, Katri Rantakokko
laura.enbuska-maki@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Muonion matkailuohjelma 2020-2025.pdf
Visit Muonio 2025 -hankkeen tavoitteena on kehittää ja edistää alueen
matkailun ympärivuotisuutta mm. kestävän matkailun mukaisilla tuotteilla,
markkinoinnilla ja saavutettavuuden parantamisella. Lisäksi tavoitteena on
kehittää yhteistyöverkostoja, luoda toimiva ja pysyvä matkailun edistämisen
malli huomioiden tiedon merkitys ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.
Tuloksena pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kansainvälinen kilpailukyky
ja kannattavuus paranevat sekä asiakasmäärät ja viipymät kasvavat lisäten
samalla matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia.
Visit Muonio 2025 –hanke toimii ajalla 1.11.2019–31.5.2022. Hankkeen
projektipäällikkö Nina Vesterinen on esitellyt hanketta ja matkailuohjelman
2020–2025 ajankohtaista valmistelutilannetta hallitukselle ja valtuustolle kevään
sekä kesän 2020 aikana. Ohjelma on esitelty 3.6.2020 §
3 elinkeinolautakunnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy Muonion matkailuohjelman 2020-2025 ja lausuu
seuraavaa:
On todella tärkeää, että Muonio saa oman, tavoitteellisen matkailuohjelman,
jossa on selkeästi ja kattavasti esitelty lähtökohdat ja perustelut matkailun
kehittämiselle, kuvattu kunnan matkailua suhteessa globaaliin tilanteeseen,
tunnistettu kuntamme kehittämisen mahdollisuudet, haasteet, uhat sekä
heikkoudet. Ohjelmassa on kuvattu selkeästi toiminnalliset tavoitteet, työjako ja
vastuut sekä käyty läpi vaikuttavuuden arviointia. Visio sekä arvot toiminnan
takaa on kiteytetty hyvin. Myös elinkeinolautakunta 3.6.2020 on lausunnossaan
todennut, että matkailuohjelma on hyvä tiekartta kuntamme matkailun oikeasta
suunnasta.
Matkailuohjelma on kaiken kaikkiaan kattava sekä laadukas. Sen linjaukset
noudattelevat kuntastrategiaa, ja siten se täydentää hyvin kunnan strategisia,
ohjaavien asiakirjoja.
Elinkeinolautakunta on kiinnittänyt huomiota, että ohjelmassa olisi hyvä olla
tarkemmin esitettynä kunnan määrärahojen budjetointitarve suhteessa eri
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toimenpiteisiin sekä vastuualueisiin. Kunnan haastavan taloustilanteen
huomioiden tämä on tärkeä huomio. Nyt ohjelmassa on kuvattu pääpiirteet
toimenpiteistä sekä näiden vastuujaosta. Toisaalta työ käytännön
toimeenpanosta alkaa ohjelman hyväksymisen jälkeen. Samoin matkailun
organisoiminen ja sen pysyvän edistämisen mallin rakentaminen kunnassamme
sekä alueellamme on seuraava valmisteluaskel, joka tullaan ottamaan. Tässä
yhteydessä on tärkeää käydä konkreettisempaa keskustelua taloudellisista
sitoutumisista.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Muonion Matkailu ry, elinkeinotoimi
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§ 165
Antolainan ehdot Ylimuonion kylätoimikunnalle
MUODno-2020-12
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki, Katri Rantakokko
laura.enbuska-maki@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi
kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Kunnanhallitus 11.5.2020, 101 §
Ylimuonion Kylätoimikunta ry käynnistää toimintaa uudelleen ja hakee Leader
Tunturi-Lappi ry:n teemahankkeesta Kylät koreaksi –maisemointihanketta. Sen
kustannusarvio on 5 000 euroa sisältäen tositteellisia kustannuksia 3 250 ja
talkootyötä 1 750 euroa. Yhdistyksellä ei ole kassassa rahaa hankkeen
toteuttamiseen ja koska hankerahoittaja tilittää hankerahan (3 250 euroa)
jälkikäteen, kylätoimikunta pyytää kunnalta lainaa 3 250 euroa hankkeen
toteuttamiseen. Laina maksetaan kunnalle Leaderin loppumaksun jälkeen.
Hankkeen tavoitteena on Ylimuonion vuoman perinnemaisemointi ja vanhan
maalaismaisema vuoman niittypelloille. Hankkeen toimenpiteiden avulla mm.
hidastetaan Utkujärven rannan rehevöitymistä ja mahdollistetaan "pörriäisen
etsiminen". Kyläläiset osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin ja talkootöihin, joten
sekä hankkeen aikana että sen tulosten myötä yhteisöllisyys ja hyvinvointi
lisääntyvät. Kyläläiset ovat olleet innolla mukana hankkeen valmistelussa ja sen
innoittamana pöytälaatikossa ollut Ylimuonion Kylätoimikunta ry on herätetty
henkiin. Yhdistyksen aktiiveissa on mukana eri-ikäisiä kyläläisiä, vauvasta vaariin.
Ylimuonion kylästä löytyy laiduneläimiä, lampaita ja hevosia, jotka ovat myös
osa kylän perinnemaisemaa. Tavoitteena on houkutella pienen maisemointityön
avustamana vierailijoita ja kyläläisiä entistä enemmän tutustumaan kylään sekä
sen asukkaisiin, lampaisiin ja hevosiin. Hankkeen tuloksista pääsee nauttimaan
kuka tahansa, niin paikalliset kuin vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat, koska se
on avoin alue. Erityisesti alueen toivotaan kiinnostavan lapsiperheitä esim.
katsomaan ja ruokkimaan lampaita. Lammas on erittäin tehokas ja
monipuolinen maiseman hoitaja sekä luonnon monipuolisuuden luoja.
Pienimuotoisesti tätä on tehty jo kaksi vuotta ja nyt tarkoitus on ehostaa
puitteita ja maisemointia. Tapanin talon kohdalla (kartta liitteenä) pusikot on
syötetty lampaille ja joki näkyy jo. Hankkeen toiminta-alueen maisemaa on
tarkoitus ylläpitää vähintään 5 vuotta ja maanomistajilta luvat on kysytty.
Tavoitteena on jatkaa ja jopa laajentaa vastaavaa toimintaa ja tekemistä, jos
kaikki menee hyvin.
Hankkeen toimenpiteinä kesäkuun aikana aloitetaan raivaustyöt vuomalla n. 30
hehtaarin alueelta (liitteenä kartta) ja tulevan kesän aikana alueelle pystytetään
lammasaidat (tolpat + verkot) sekä lampaille katos.
Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto päättää mm. lainan antamista
koskevista periaatteista ja valtuuston 31.1.2013 § 14 mukaan lainan antamista
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koskee varauksellinen suhtautuminen ja antolainat ratkaistaan
tapauskohtaisesti.
Valtuusto on myöntänyt yksittäisiä lainoja eri hankkeisiin, mutta kunta ei ole
luotonantaja.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Ylimuonion Kylätoimikunta
ry:lle 3 250 euroa antolainaa, mikäli Leader Tunturi-Lappi myöntää
hankerahoituksen maisemointiin. Lainaehdoista päättää kunnanhallitus.
Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin
kustannuksiin tai perii tukia takaisin, Ylimuonion Kylätoimikunta ry:n hallitus on
vastuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan kokonaisuudessaan takaisin
kunnalle.
Kunnanhallitus päättää lainaehdoista.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä muutoksella, että antolainasumma
on 3 300 euroa kylätoimikunnan päivitetyn esityksen mukaan.
—
Kunnanvaltuusto 22.6.2020, 28 §
Päätös
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Lainaehdoista päättää kunnanhallitus; lainan takauksissa sekä myöntämisen
ehdoissa on huomioitava kuntalaki.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää Ylimuonion kylätoimikunnan antolainan (3 300 euroa)
ehdoista seuraavaa:
Velkakirjassa on huomioitava velkojan sekä velallisen tiedot, velan määrä ja
velkaerien nostamisen suunnitelma sekä tieto erimielisyyksien ratkaisemisesta.
Laina maksetaan takaisin kuukauden sisällä Leaderin loppumaksun jälkeen.
Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin
kustannuksiin tai perii tukia takaisin, Ylimuonion Kylätoimikunta ry:n hallitus on
vastuussa ja velvoitettu maksamaan annetun lainan kokonaisuudessaan takaisin
kunnalle.
Lainalle on saatava omavelkainen takaus. Takaus rajoittautuu kulloinkin
lyhentämättömään osuuteen.
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Velan korko on 0,1 % ja se maksetaan lyhennyksen tai loppumaksun yhteydessä.
Viivästymiskorko määräytyy korkolain mukaan.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen täsmennyksellä, että lainan korkona on
kokonaiskorko.
Tiedoksi
Ylimuonion kylätoimikunta, kirjanpito
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§ 166
Skeittirampin myyminen
MUODno-2020-17
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko, Pihla Jaakkola
katri.rantakokko@muonio.fi, pihla.jaakkola@muonio.fi
hallintojohtaja, liikuntasihteeri
Liikuntatoimi ja yhtenäiskoulu ehdottavat, että koulun pihapiirissä oleva isompi
betoninen skeittiramppi myydään. Se on osoittautunut liian haasteelliseksi
harrastuspaikaksi eikä se täytä siten käyttötarkoitustaan. Talvisin ramppi on
jäinen ja sen käyttö kiipeilytelineenä on kiellettävä turvallisuussyistä.
Koulun pihassa on kaksi ramppia, iso ja pieni. Ne ovat valmistuneet vuonna
2013 ja niihin saatiin Meän Maaseutu -hankkeessa EAKR-rahoitusta.
Investoinnin pysyvyyttä koskeva selvitys on tehty syksyllä 2019, jolloin
viisivuotisehto täyttyi.
Sivistyslautakunta on myös keskustellut rampin myymisestä ja siitä, että paikalle
voitaisiin hankkia jokin muuta skeittaamiseen soveltuvaa. Yhtenäiskoulun 6.
luokan oppilaat pitivät 10.1.2020 kokouksen tutustumiskäynnillään
kunnanvirastolla ja päättivät äänestyksen jälkeen esittää, että skeittiramppi
puretaan ja tilalle rakennetaan uusi (10.1.2020 kokouksen pöytäkirja
oheismateriaalina).
Ramppien hankintahinta on ollut yhteensä 18 740 euroa (alv 0 %) ja niiden
tasearvo vuoden 2019 tilinpäätöksessä on 2120,15 euroa.
Ramppi on laitettu myyntiin Huutokaupat.com -palveluun ja tarjousaika päättyy
31.8.2020. Se myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on ja ostaja vastaa
rampin irroituksesta ja noudosta (ei ole ankkuroitu maahan). 19.8.2020
mennessä tarjouksia on tehty ja korkein sitova tarjous on 300 euroa.
Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 44 §:n mukaan käyttöomaisuuden
myymisestä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myydä yhtenäiskoulun pihapiirissä sijaitsevan ison
skeittirampin Huutokaupat.com -palvelun kautta selostuksessa mainituin ehdoin
ja pohjahinta on 300 euroa.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
sivistysosasto, tekninen osasto, kirjanpito
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§ 167
Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita liikkumisen
palveluita, ohjausryhmän jäsenen nimeäminen
MUODno-2019-2
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus 21.10.2019, 270 §
Lapissa saavutettavuuden haasteisiin on vastattu vuosien 2018-2019 aikana
Open Arctic MaaS –hankekokonaisuudessa. Suunniteltu Kestävän liikkumisen
palveluiden ekosysteemi –hanke jatkaa hankekokonaisuudessa käynnistettyä
työtä vastaamalla erityisesti aluekehityksen näkökulmasta havaittuihin
haasteisiin. Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille sekä
niissä toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja
energiatehokkaan liikkumisen edistämisen, reittioppaan ja toimivien
matkaketjujen kautta.
Tavoitteeseen edetään kolmen osatavoitteen kautta:
1. Hankkeessa luodaan verkosto ja pohja liikkumisen palveluiden ja
matkailupalveluiden tuottajien yhteistyön kehittäminen kestäväksi
liikkumisen palveluiden alueelliseksi ekosysteemiksi.
2. Tavoitteena on alueellisen yhteistyön lisääminen erityisesti ostetun
palveluliikenteen näkökulmasta kuntarajat ylittäen.
3. Saadaan matkailualueille ja yrityksille uutta liiketoimintaa kehittämällä
liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä digitoimalla
reitti-, aikataulu- ja kohdetietoja sekä lisäämällä yrittäjien ja
aluetoimijoiden digitointiosaamista, tavoitteena avoimen datan
tuottaminen aiheesta sekä olemassa olevan tiedon hyödyntäminen.
Hankkeen hallinnoija on Lapin yliopisto, osatoteuttajana Kittilän kunta/Kideve
Elinkeinopalvelut ja kumppaneina hankkeeseen sitoutuvat Lapin kunnat. Hanke
ajoittuu vuosille 2020-2022, sen kokonaisbudjetti on 304 117 euroa, josta Lapin
Liiton EAKR rahoituksella katetaan 80% ja loput 20 % Lapin Yliopiston ja Lapin
kuntien toimesta. Muonion kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on yhteensä 6
000 euroa sen jakautuessa vuosille 2020-2022.
Ehdotus kunnanjohtaja
Hallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Kestävän liikkumisen palveluiden
ekosysteemi -hankkeeseen, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.
Hankkeelle varataan määräraha talousarvioon vuosille 2020–2022, 2 000 euroa
/vuosi.
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Päätös
Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Kestävän liikkumisen ja palveluiden ekosysteemi (KeLiPa) –hanke on saanut
myönteisen rahoituspäätöksen Lapin Liitolta. Osallistuvia organisaatioita
pyydetään nimeämään oma edustaja hankkeen ohjausryhmään sekä tälle
varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi
elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kailan ja varajäseneksi
elinkeinoasiamies Heikki Kauppisen.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Lapin yliopisto, Kideve, elinkeinokoordinaattori, elinkeinoasiamies
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§ 168
Oikealla kehittämisreitillä hankkeen ohjausryhmän nimeäminen
MUODno-2020-24
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kylä-Kaila, Laura Enbuska-Mäki
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi, laura.enbuska-maki@muonio.fi
elinkeinokoordinaattori, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus 18.5.2020, 118 §
"Muonion ulkoilureittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen
tukena kriisitilanteesta selviytymisessä” – EAKR-hanke
Lapin liitto on avannut ylimääräisen EAKR-hankehaun, jonka hakuaika päättyy
31.5.2020. ”Muonion ulkoreittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen
tukena kriisitilanteessa selviytymisessä”- hankkeessa kunta hakee 50 000 euron
kehittämishanketta (90 % tuki ja 10 % omarahoitusosuus). Teknisen toimen
talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu määrärahaa reitistöjen
kehittämissuunnitelmalle.
Haettavan hankkeen tavoitteena on luoda reittien hoidon toimintamalli tuleville
vuosille. Siihen sisältyy malli yhteistyöstä, toiminta- ja reittien master plan -
kehittämissuunnitelma sisältäen roolit, vastuut ja resurssit. Hankkeen toimilla
tuetaan pk-yritysten toimintakykyä koronaviruksen aiheuttamassa
muuttuneessa tilanteessa. Tavoitteena on myös viestinnän kehittäminen eli
hankkeessa tuotetaan tietoa yritysten hyödynnettäväksi. Hanke tavoittelee
reittien yhteiskäyttöä, matkailun edistämistä sekä kotiseutu- ja
kotimaanmatkailun vetovoimaisuuden kasvattamista; tavoitteena on vastata
kotimaan yksilömatkailijoiden kasvavaan tarpeeseen ja erityisesti
maastopyöräreittien osalta. Kunnassa ei ole aiemmin tehty tällaista ja tällä
haetaan lisäpotkua lähimarkkinoiden houkuttelemiseen seuraavien vuosien
aikana.
Muonio on luonnostaan ja ulkoilmafasiliteeteistaan tunnettu kansainvälinen
matkailukunta, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on ulkoilureittiverkosto.
Ulkoilevalle ihmiselle ja edellä mainitut matkustusmotiivit omaavalle kunnan
sijainti Suomen suosituimman kansallispuiston, Pallas-Yllästunturin, sydämessä
sekä samoilu tutkitusti maailman puhtaimmassa ilmassa ovat selkeitä tekijöitä
matkakohdetta valittaessa. Muoniossa on talviulkoilureittejä hiihtäjille,
moottorikelkkailijoille sekä huskysafareille. Kesäreittejä puolestaan on vaeltajille
ja melojille. Muonio on kautta aikojen ollut vahva hiihtopitäjä, maajoukkueiden
vakituinen treenileirikohde ja kansainvälisten FIS-kisojen isäntäkunta mm.
maasto- ja ampumahiihdon saralla. Lumivarmat olosuhteet, kattavat palvelut ja
ulkoilureittiverkosto ovat houkutelleet kansainvälisiä kilpaurheilijoita
opiskelemaan SkiCollegeen, hiihtolukioon ja –ammattioppilaitokseen.
Kunnan ulkoilureittejä käyttävät eri tavoin ulkoilevat, kuten hiihtäjät, pyöräilijät,
kävelijät ja lumikenkäilijät - valtaosin reittejä käytetään omatoimisesti
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jokamiehenoikeudella. Uusia liikkumisvälineitä kehitetään jatkuvasti ja niidenkin
tulisi sopia reiteille; reittien monikäyttö on nykyisellään haastavaa, mikä johtuu
pääosin sektorikohtaisista reittivalmisteluista ja kerrannaisvaikutuksista
toteutustasolla.
Ulkoilureitit ovat tärkeitä paitsi paikallisille, mutta myös alueen
elinkeinoelämälle ja siellä toimiville matkailuyrityksille sekä heidän asiakkailleen.
Matkailu on vuosi vuodelta näyttäytynyt entistä kansainvälisempänä,
omatoimisempana ja individualistisempana.
Matkustusmotiiveista tunnistetaan erityisesti luontoaktiviteetit ja liikunta, mitkä
vaikuttavat mm. matkakohteen valintaan voimakkaasti. Kunnan alueelle, kuten
koko Suomeen, vastaanotetaan uusia matkailijaryhmiä Euroopan ulkopuolelta,
joiden luonnossa liikkumisen taidot ja tiedot eivät ole samalla tasolla kuin esim.
keskieurooppalaisten - reittien ja niiden hoidon tason vaadekin on näin ollen
korkeampi. “Muonion mainioita reittejä”, kuten reittejä markkinoitaessa on
tavattu sanoa, ei ole enää viime vuosien aikana pystytty entiseen tapaan
ylläpitämään mm. korjausvelan kasvaessa ja muuttuvien, erityisesti
matkailuelinkeinon, tarpeiden lisääntyessä. Ulkoilunautinnoilla on myös vahva
alueen imagollinen merkitys. Reitit ovat kautta aikojen olleet muoniolaisille
sydämen asia – ja ovat sitä edelleen: haluamme jatkossakin olla tunnettuja
reiteistämme.
Koronakriisi on jo nyt vaikuttanut alueemme elinkeinoelämään, yritysten
toimintakykyyn ja työllisyyteen. Uusimpien koronan aikaisten
matkailujulkaisujen ennusteiden mukaan parhaimman mahdollisen skenaarion
mukaan matkailuvienti alkaa palautua vuoden 2019 tasolle kotimaan matkailun
osalta loppuvuodesta 2020, kansainvälisen-matkailun osalta aikaisintaan jopa
vasta kauden 2022–2023 aikana. Kaikki tämä; koronavirusepidemian
aiheuttamat muut tuhot elinkeinoelämään, kaupankäyntiin ja pk-yritysten
toimintaedellytyksiin tarkoittavat luonnollisesti myös yritysten liiketoimintojen
hiipumista, liikevaihdon laskua ja hitaanlaista elpymistä. Koronakriisin
seurauksena on myös huomattu entistä painavammin, kuinka tulee kehittää
reittien toimintamallia, jotta se olisi kannattavalla ja kestävällä pohjalla.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hakea Lapin liitolta EAKR -hanketta ulkoilureittien
kehittämiseen ja kunnan omarahoitusosuus on korkeintaan 5 000 euroa.
Hallitus valtuuttaa hallinto-osaston valmistelemaan hankehakemuksen loppuun.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Muonion ulkoilureittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena
kriisitilanteesta selviytymisessä” –EAKR-hanke on saanut myönteisen
rahoituspäätöksen Lapin Liitolta. Hankkeen lopulliseksi nimeksi muotoutui ”
Oikealla kehittämisreitillä” ja hankkeen kesto on 1.8. – 31.12.2020. Hankkeen
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kustannusarvio on 49 997 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 90 % ja
kunnan 10 %.
Hankkeelle tulee asettaa ja nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on
seurata hankkeen suunnitelman mukaista etenemistä.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää hankkeen ohjausryhmään viranhaltijoista ja
toimihenkilöistä liikuntasihteerin, elinkeinokoordinaattorin, kunnanjohtajan ja
teknisen toimen edustajan. Lisäksi kunnanhallitus nimeää keskuudestaan
ohjausryhmään edustajan ja tälle varajäsenen sekä pyytää seuraavia tahoja
nimeämään oman edustajansa ja varajäsenen ohjausryhmään: Metsähallitus,
Muonion Matkailu ry ja Paanat ry. Ohjausryhmää voidaan täydentää tarpeen
mukaan.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään
kunnanhallituksen edustajana varsinaiseksi jäseneksi Manu Frimanin ja
varajäseneksi Minna Back-Tolosen. Teknisen toimen edustajana toimii tekninen
johtaja.
Tiedoksi
nimetyt, Metsähallitus, Muonion Matkailu ry, Paanant ry
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§ 169
Onnellisia luonnossa -ulkoilureittien kehittämishankkeen ohjausryhmän nimeäminen
MUODno-2020-25
Valmistelija / lisätiedot:
Pihla Jaakkola, Laura Enbuska-Mäki, Katri Rantakokko
pihla.jaakkola@muonio.fi, laura.enbuska-maki@muonio.fi, katri.rantakokko@muonio.fi
liikuntasihteeri, kunnanjohtaja, hallintojohtaja
Kunnanhallitus 16.3.2020, 61 §
Muonio on luonnostaan ja ulkoiluolosuhteistaan tunnettu paikka, jonka yksi
veto- ja pitovoimatekijä on laaja laadukas ulkoilureittiverkosto. Lumivarmat
olosuhteet, keskikesän aurinko ja maailman puhtain ilma houkuttelevat alueelle
ennen kaikkea luonnossa liikkuvia matkailijoita niin kotimaasta kuin
ulkomailtakin. Kiihtyvän ilmastomuutoksen myötä muuttuvat olosuhteet (esim.
lumentulon siirtyminen) vaativat pitkäjänteisiä suunnitelmia ja strategioita koko
kunnan alueella, myös ulkoilureittiverkoston kestävän kehittämisen osa-alueelta
kuten matkailutoimialan kehittämisenkin.
“Muonion mainioita reittejä” ei ole pystytty ylläpitämään riittävällä tasolla mm.
kiristyvän kuntatalouden, kasvavan korjausvelan ja muuttuvien mm.
matkailuelinkeinotarpeiden vuoksi. Osan reittien huono
pohjakunto, pusikoitunut ympäristö ja puutteet opasteissa tekevät reittien
ylläpidon paitsi kalliiksi, myös osin vaaralliseksi sekä reittien hoitajille, että
loppukäyttäjille. Ulkoilureittejä käytetään valtaosin omatoimisesti
jokamiehenoikeudella, mutta siitä huolimatta reitin ylläpitäjällä on ensisijainen
vastuu siitä, että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen - kuluttajien
tietoisuus omista oikeuksistaan ja mahdollisuudesta saada korvaus on kasvanut.
Ulkoilureitit ovat tärkeitä paitsi paikallisille, ennen kaikkea alueen
elinkeinoelämälle ja siellä toimiville (matkailu)yrityksille sekä heidän
asiakkailleen. Uusimpien tilastojen ja trenditutkimusten mukaan matkailu on
edelleen tasaisessa kasvussa, se on entistä kansainvälisempää,
omatoimisempaa ja individualistisempaa kuin koskaan
aikaisemmin. Matkustusmotiiveista tunnistetaan erityisesti luontoaktiviteetit ja
liikunta, mitkä vaikuttavat mm. matkakohteen valintaan voimakkaasti. Muonion
kunnan alueelle, kuten koko Suomeen, vastaanotetaan uusia matkailijaryhmiä
Euroopan ulkopuolelta, joiden luonnossa liikkumisen taidot ja tiedot eivät ole
samalla tasolla kuin esim. keskieurooppalaisten - reittien ja niiden hoidon tason
vaadekin on näin ollen korkeampi. Reittihankkeella ja sen toimenpiteillä sekä
tuloksilla vastataan ennen kaikkea matkailutoimialan kehittymisen
tarpeeseen: jatkossa tarvitaan entistä parempikuntoisia ja asiakkaiden tarpeita
vastaavia reittejä.
Hyvin suunniteltu, kestävästi toteutettu ja asiakaslähtöisesti hoidettu
reittiverkosto lisää alueen veto- ja pitovoimaisuutta sekä ympärivuotista
matkailua. Ulkoilureittiverkoston kunnostaminen ja kehittäminen lisää alueen
asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja
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aktiviteettimahdollisuuksia. Hankkeella on pitkällä aikavälillä positiivinen
vaikutus toimeentulolle ja elinkeinoelämälle; matkailijat ja matkailuelinkeinon
kehittyminen tukee alueen palveluiden säilymistä ja kehittymistä.
Reittien kunnostamishankkeen valmistelua on tehty osallistavin menetelmin
syksystä 2019 asti. Hankesuunnittelun pohjana on käytetty mm. Muonion
kunnan tekemää laajaa reittikyselyä kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja
matkailijoille sekä siihen liittyvästä avoimesta reittitilaisuudesta saatua tietoa.
Kyselyyn saatiin 162 vastausta ja reittilaisuuteen osallistui n. 45 reittien
käyttäjää. Kyselyn ja reittitilaisuuden avulla saatiin tietoa mm. reiteistä ja reittien
osista, joita eniten käytetään ja joihin kaivataan esimerkiksi lisäopasteita tai
muita kunnostustoimenpiteitä.
Hankkeen toimenpiteet ja kustannukset koostuvat ensisijaisesti
maanmuokkaustyöstä, raivaustyöstä ja kylteistä sekä opasteista kansallispuiston
ulkopuolisilla reiteillä.
Reittityöryhmä esittää kunnanhallitukselle Onnellisia luonnossa – Muonion
ulkoilureittien kunnostamishankkeen hakemista ELY-keskukselta ajalle
15.6.2020 – 31.12.2022.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hakea Onnellisia luonnossa – Muonion ulkoilureittien
kunnostamishankkeeseen tukea ELY-keskukselta ajalle 15.6.2020 – 31.12.2022.
Hankkeen kustannusarvio on enintään 250 000 euroa, josta ELY:n tukea haetaan
175 000 euroa (70 %) ja kunnan omarahoitusosuus 75 000 euroa
(30 %). Hankkeen omarahoitusosuus rahoitetaan teknisen toimen reittien infran
kunnostamiseen varatuista määrärahoista.
Kunnanhallitus valtuuttaa reittityöryhmän, liikuntasihteerin ja
elinkeinokoordinaattorin hankesuunnitelman täsmentämiseen ja
muokkaamiseen kunnanjohtajan suostumuksella. Hanke käynnistetään, mikäli
sille myönnetään haettu rahoitus.
Hankkeen koordinoijana toimii liikuntasihteeri ja hankkeelle asetetaan
ohjausryhmä.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Lapin ELY-keskus on 24.6.2020 myöntänyt hankkeeseen tukea 111 243,36 euroa
ja kunnan rahoitusosuus on 47 675,72 euroa, yhteensä
158 919,80 euroa.
Tukipäätöksen mukaan hankkeelle on asetetettava ohjausryhmä ja
liikuntasihteeri esittää kokoonpanoksi:

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.08.2020

11/2020

54 (83)

rahoittajan edustaja, Lapin ELY-Keskus: Anna-Kaisa Teurajärvi
hallinto: kunnanjohtaja, varalla hallintojohtaja
tekninen toimi: tekninen johtaja, varalla rakennusmestari
sivistystoimi: liikuntasihteeri, varalla sivistystoimen johtaja
elinkeinotoimi: elinkeinokoordinaattori, varalla elinkeinoasiamies
kunnanhallituksen edustus: Manu Friman, varalla Anne-Mari Keimiöniemi
yritysten edustus: Petri Pietikäinen, varalla Minna Back-Tolonen
matkailun edustus: Nina Vesterinen, varalla Pekka Veisto.
Esitetyt henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää ”Onnellisia luonnossa”-ulkoreittien kehittämishankkeen
ohjausryhmän esityksen mukaisesti.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
nimetyt
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§ 170
Muonion elinvoimaisuuden Master Plan
MUODno-2018-2
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Muonion MP_raportti_luonnos200820.pdf
Kunnanhallitus 24.6.2019, 186 §
Kunnanhallitus päätti 23.5.2018 § 110 hakea rahoitusta Muonion Master Plan –
hankkeelle. Hanke on saanut 12.6.2019 myönteisen rahoituspäätöksen Lapin
liitolta (EAKR). Hankkeen kokonaisbudjetti on 78 430 euroa, josta EAKR:n ja
valtion tuki hankkeelle on 62 744 euroa (80%) ja kunnan omarahoitusosuus
15 686 euroa (20%). Hanke päättyy 31.12.2019. Rahoituspäätös saatetaan
tiedoksi kunnanhallitukselle.
Rahoituspäätöksen 4.7 kohdan mukaan tuensaajan on asetettava hankkeen
ohjausta ja seurantaa varten ohjausryhmä, jonka rahoittava viranomainen
hyväksyy. Ohjausryhmässä on oltava riittävä määrä asiantuntijoita.
Ohjausryhmä ei ole vastuussa hankkeen toteuttamisesta, vaan vastuu on aina
tuensaajalla.
Elinkeinokoordinaattori pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajat
hankkeen ohjausryhmään luottamushenkilöistä, sivistystoimen, teknisen toimen
ja elinkeinotoimen toimialoilta.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää oman edustajansa hankkeen ohjausryhmän jäseneksi ja
edustajat hankkeeseen liittyviltä toimialoilta sivistystoimesta, teknisestä
toimesta ja elinkeinotoimesta.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi kunnanhallituksen edustajaksi
hankkeen ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajan. Sivistystoimen
edustajaksi valittiin sivistystoimenjohtaja, teknisen toimen edustajaksi tekninen
johtaja ja elinkeinotoimen edustajaksi elinkeinokoordinaattori.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Muonion Master Plan –hankkeen tavoitteena on ollut toimillaan luoda
edellytyksiä liiketoiminnalle, edistää pk-yritysten kilpailukykyä ja edistää
keskustaajaman kehittymistä liiketoimintaympäristönä. Kunnan keskustan
seudun kehittämisen tarve on lähtenyt keskustaajaman elinvoimaisuuden
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säilyttämisestä, elinympäristön laadun turvaamisesta ja liiketoiminnan
näkökulmasta vetovoimaisena ympäristönä kehittymisestä.
Master Plan luo tulevaisuuden suuntaviivat ja keskeiset toimenpiteet
kehittämiselle lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Sen tarkoitus on
jatkossa tukea päätöksentekoa ja ohjata kehittämistyötä. Pitkällä aikavälillä
toimien odotetaan vaikuttavan positiivisesti alueen työllisyyteen, talouteen,
muuttoliikkeeseen, matkailuun sekä liiketoimien kannattavuuteen.
Hankkeessa on asiantuntijatyönä yhdessä alueen toimijoiden ja yrittäjien kanssa
laadittu:
1. Nykytila- ja tulevaisuusanalyysi; kehittämismahdollisuuksien
tunnistaminen ja arvioiminen.
2. Yhteinen näkymä, strategiset linjaukset ja tavoitteet.
3. Liiketoimintakonseptien kehittäminen; toiminnalliset liikeideat ja
maankäyttö.
4. Kehittämisohjelma; tiekartta, rahoitusanalyysi ja suositukset.
Työtä on ohjannut ohjausryhmä ja hankkeen konsulttina toimi FCG:n
monialainen tiimi. Ohjausryhmä on kokoontunut prosessin aikana neljä kertaa.
Hankkeen asiantuntijatyö käynnistyi syksyllä 2019 ja päättyi 30.6.2020.
Oheismateriaalina toimitetaan Master Plan – kehittämissuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy Muonion kunnan Master Plan- kehittämissuunnitelman sekä
valtuuttaa kunnanjohtajan ja elinkeinokoordinaattorin tekemään tähän
teknisluontoiset korjaukset.
Hallitus edellyttää, että vaikutusten arviointi tehdään laadullisena arviona
raportin loppuun huomioiden kestävän kehityksen näkökulmat.
Päätös
Hallitus keskusteli Master Planin tulosten käyttämisestä yleiskaavan laadinnan
työkaluna.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
elinkeinokoordinaattori, kunnanjohtaja, lautakunnat
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§ 171
Jäsenen nimeäminen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään
MUODno-2020-11
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus pyytävät kuntia, AVI:a, Saamelaiskäräjiä ja Taiteen
edistämiskeskusta nimeämään edustajansa perustettavaan kulttuurin toimialan
asiantuntijaryhmän toiselle toimikaudelle 1.9.2020–31.8.2023.
Asiantuntijaryhmän tehtäviin kuuluu mm.
tukea kuntia kulttuurin ja hyvinvoinnin strategisessa ja toiminnallisessa
työssä,
tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueen elinvoima- sekä veto- ja
pitovoimatekijänä sekä viestiä ja tiedottaa kulttuurin toimialaan kuuluvista
asioista yhteismitallisesti,
löytää ja kehittää pohjoisen kulttuurin kehittämiseen kärkiä
yhteistoiminnassa ja monialaisesti ja –hallinnollisesti,
tehdä ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi,
järjestää vuosittain hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämisen
yhteisfoorumeita, edistää verkostoitumista ja jakaa hyviä käytäntöjä ja
osallistua ja vaikuttaa maakunnalliseen strategiatyöhön kulttuurin osalta.
Työryhmään kutsutaan kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat työntekijät,
maakunnallisista kulttuurin tehtävistä vastaavat asiantuntijat ja
Saamelaiskäräjien edustus.
Työryhmä voi esim. kutsua asiantuntijajäseniä ja vierailevia asiantuntijoita,
kokouksia on 2–4 kertaa vuodessa etäyhteysmahdollisuuksin.
Kunnan edustajana ensimmäisellä kaudella 1.5.2018–31.8.2020 on ollut
kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaaja Paula Löppönen.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään jäseneksi
kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaajan.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Lapin ELY-keskus, kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaaja, sivistysosasto
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§ 172
Toimenpiteet koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten purkamisessa
MUODno-2020-32
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Enbuska-Mäki
laura.enbuska-maki@muonio.fi
kunnanjohtaja
Kunnanhallitus 8.6.2020, 145 §
Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen. Kunnassa on toistaiseksi onnistuttu
koronavirusepidemian hallitsemisessa erinomaisesti ja tavoitteena on edelleen
sitoutuneesti hallituksen linjauksia noudattamalla pitää koronavirusepidemia
otteessa. Hallituksen ja toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita
noudatetaan ja tilanteen kehittymistä seurataan tiiviisti.
Rajoitteiden asteittaista purkamista jatketaan ja kaikissa portaittain aukeavissa
tiloissa, toimipisteissä ja toiminnoissa tehostetaan siivousta, ohjeistetaan
käyttäjiä huolehtimaan hygieniasuosituksista ja valvotaan
kokoontumisrajoitusten toteutumista. Kunnan tilojen ja laitteiden käyttäjiltä
edellytetään vastuullista toimintaa mm. hygieniaohjeiden ja
kokoontumisrajoitusten osalta. Tarpeen vaatiessa ohjeistuksia ja rajoituksia
muutetaan. Kunta odottaa lisätietoja ja -ohjeita käytännön toimista, rajoitusten
purkamisten käytännönjärjestelyihin liittyviä tietoja ja ohjeita täydennetään sen
mukaan.
Rajoitusten osittaisten purkamisen tilanne kunnassa 26.5.2020:
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Marjapaikan ja Ojusniityn yksiköissä on sallittu vierailut 22.5.2020 alkaen.
Ohjeistus voi muuttua, jos koronatilanne muuttuu.
Ohjeistus vierailuihin:
vierailujen ajankohta sovitaan henkilökunnan kanssa
huolehditaan hyvästä käsihygieniasta
vierailujen aikana käytetään suunenäsuojusta sekä vierailija että
asukas
turvaväliä noudatetaan
yksi vieras päivässä
vierailijalla ei saa olla lieviäkään ylähengitystieoireita.
Yksiköiden sisällä rajoitustoimia ei toistaiseksi pureta, mikä tarkoittaa mm.
kokoontumisrajoitusten säilymistä. Työntekijät eivät vaihda työpistettä
yksiköstä toiseen ja henkilökunta työskentelee suunenäsuojusta käyttäen.
Siivousta on tehostettu koko epidemian ajan lisätyllä henkilöstöresurssilla.
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Jos asukkaan vointi huononee äkillisesti tai kyseessä on saattohoitotilanne,
vierailujen toteuttaminen arvioidaan tapauskohtaisesti.
Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja
mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään
kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.
Kunta järjestää myös kesän ajan ruoka-, päivittäistavara- ja
lääkekuljetukset yli 70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa
olosuhteissa oleville kotiin, mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia
kontakteja tätä tekemään.
Vierailut Karpalossa tehdään ulkona ja näistä sovitaan henkilökunnan
kanssa. Vierailuissa noudatetaan samoja suoja- ja hygieniaperiaatteita
kuin Marjapaikassa ja Ojusniityssä.
Naalo avaa toimintansa 3.8.2020 alkaen, heinäkuu on lomakuukausi.
Kehitysvammaohjaaja järjestää yksilöllisempää viriketoimintaa kesäkuussa
Naalon asiakkaille sopien Karpalossa ja kotona asuvien kanssa
aikatauluista.
Sivistys
Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä
esiopetus pidetään toiminnassa. Varhaiskasvatuksen osalta huoltajia
tiedotetaan Daisyn kautta.
Peruskoulu siirtyi lähiopetukseen 14.5.2020 ja koulutyö jatkuu
opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen suunnittelu ja
toteuttaminen perustuvat lainsäädäntöön, perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.
Lukio, ammattioppilaitos ja vapaa sivistystyö
Lukio ja ammattioppilaitos Lappia jatkavat etäopetusta ja -opiskelua
lukuvuoden loppuun asti. Opiskelijoita ohjeistetaan kuten tähänkin asti.
Ylioppilasjuhlat järjestetään syyslukukaudella.
Kansalaisopiston kurssitoiminta on jäänyt kesätauolle.
Vapaa-ajan toiminta
Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään
hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti. Näin ollen myöskään
Muoniossa ei tulla järjestämään suuria yleisötilaisuuksia kesän aikana ja
pienemmissäkin julkisissa kokoontumisissa (kulttuuri-, harraste-, liikunta-
ja urheilutapahtumat, rajatut sisä- ja ulkotilat) noudatetaan 50 hengen
kokoontumisrajoitusta. Turvallisuudesta pidetään huolta rajaamalla
asiakasmääriä, huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja noudattamalla
hygieniaohjeita.
Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.
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Kirjasto ja kulttuuri
8.5.2020 alkaen on aloitettu kirjojen uloslainaus
1.6.2020 alkaen kirjastotoiminta aukeaa normaalisti.
Yhteispohjoismaisen kirjastoauton osalta odotetaan toimivaltaisen
viranomaisen lisäohjetta, koska kirjastoautomme toiminnassa tulee
huomioida myös Ruotsin ja Norjan viranomaislinjaukset. Kirjastoauto
aloittaa toiminnan 1.6.2020 alkaen Muoniossa ja Enontekiöllä.
Kotiseutumuseo aukeaa 22.6. ja kulttuuritoimi pyrkii järjestämään kesällä
kulttuuritarjontaa ulkoilmassa kokoontumisrajoitusten ja muiden
viranomaissuositusten puitteissa. Aukioloajoista ja kulttuuritarjonnasta
tiedotetaan myöhemmin lisää.
Nuoriso
Nuorisotoimen kerhot on alustavasti siirretty syyslomalla pidettäväksi.
Nuorisotoimi järjestää ulkona järjestettäviä kesäkerhoja lapsille ja nuorille.
Nuorisotila Tippala aukeaa 1.6.2020 kesän aukioloaikoja noudattaen.
Liikunta
Talviulkoilureittien ylläpito on lopetettu talvikauden 2019 – 2020 osalta.
Liikuntasali ja kuntosali avataan 1.6.2020 alkaen hallitusti. Molemmat
liikuntatilat toimivat 1.6. alkaen ajanvarauksella fyysisten kontaktien
välttämiseksi ja puhtaanapitoa tehostetaan.
Liikuntasalivuoroja voi hakea 18.5.2020 mennessä ja kuntosalin
ajanvarausjärjestelyistä tiedotetaan lisää myöhemmin.
Kyläpirtti
Kyläpirtin varaukset astuvat voimaan 1.6. alkaen kuitenkin siten, että
varauksia voi tehdä ainoastaan alle 50 osallistujan tilaisuuksille.
Työpaja
Muonion työpajan toiminta käynnistyy 1.6.2020 alkaen. Työpajan
kirpputori on siirtynyt kesätauolle ja pysyy näin ollen kiinni.
Torstaitoritoiminta aloitetaan 25.6.2020 alkaen.
Muut kunnan palvelut
Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi ja kunnan henkilöstö tekee etätöitä
edelleen mahdollisimman paljon. Vain välttämättömät työtehtävät
hoidetaan paikan päällä, muilta osin työtehtävien hoitamisessa käytetään
etäyhteyksiä, puhelinta ja sähköpostia.
Kotimaan virkamatkoissa käytetään tarkkaa harkintaa, ulkomaan
virkamatkoja ei toistaiseksi tehdä. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän
jälkeen.
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Etätyösuosituksen noudattaminen vaikuttaa kunnanviraston
aukioloaikoihin. Kunnanvirastolla voi asioida ajanvarauksella ja
asiakaspalvelulle avataan ovet 3.8.2020 tai kunnes toisin ilmoitetaan.
Toimielinten kokouksissa suositaan sähköistä kokouskäytäntöä
mahdollisuuksien mukaan.
Ravintoloiden toiminta ja kunnan keskuskeittiö
Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020
edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja
myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat.
Kunnan jakelukeittiö rinnastetaan ravintolaan, jolloin sen on
toiminnassaan huomioitava samat säädökset kuin ravintoloiden. Em.
säädöksien mukaiset toimenpiteet on tehtävä, joka tarkoittaa mm.
linjastojen tarkastelua, suojapleksien asettamista ja mm.
henkilöstömitoituksen tarkastamista.
Ehdotus kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ajankohtaisen koronarajoituksien
purkamisen tilanteen ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.
Kunnanhallitus päättää, että:

Päätös

Etätyösuositus jatkuu kunnassa toistaiseksi.
Kunnanvirastolla asiointi tapahtuu vain ajanvarauksella 3.8.2020 asti tai
kunnes toisin ilmoitetaan.
Kunta järjestää kesän ajan ruoka-, päivittäistavara- ja lääkekuljetukset yli
70-vuotiaille ja muille karanteenia vastaavissa olosuhteissa oleville kotiin,
mikäli henkilöllä ei ole omia sosiaalisia kontakteja tätä tekemään.

Petteri Hirsikangas poistui tämän asian käsittelyn aikana.
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
__
Kunnanhallitus 24.8.2020
Koronatilannetta seurataan tiiviisti oman kunnan lisäksi ympäristökunnissa ja
naapurimaissa. Kaikissa toiminnoissa ja ohjeistuksissa huomioidaan
valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n suositukset.
Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen ja varautumisen toimenpiteitä on
ylläpidetty, tehostettu ja tarkistettu.
Kunnanjohtaja käy kokouksessa läpi kunnan yksiköiden koronavarautumisen
tilannekuvan sekä henkilöstön ohjeistuksen.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että:
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Vähävaraisille kuntalaisille jaetaan kangasmaskit, jotka hankitaan paikallisilta
yrittäjiltä. Maskien hankinta ja jakamisen koordinointi hoidetaan sosiaalitoimen
ja työpajan kautta. Kokonaishankinnan arvioidaan olevan alle 4 000 euroa.
Yhteispohjoismainen kirjastoauto kiertää 24.8.2020 alkaen myös Ruotsin
puolella uloslainaus-periaatteella.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
henkilöstö, sivistysosasto
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§ 173
Poikkeamishakemus
MUODno-2020-4
Kiinteistön 498-401-3-44 Autto-Oja (85,57 ha) omistajat hakevat lupaa poiketa
maankäyttö ja rakennuslain 72.1 §:stä; rakennusta ei saa rakentaa ilman
asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti
määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena (suunnittelutarve ranta-alueella). Poikkeamislupaa haetaan
vakituisen asuinrakennuksen (160 m²) ja autotallin (115 m²) rakentamiseksi.
Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Kangosjärven kaakon
puoleisella rantavyöhykkeellä (ETRS-TM35FIN N:7525905 E:361188).
Rajanaapurit eivät vastusta rakentamista.
Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen
tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.
Vanha olemassa oleva vakituinen asuinrakennus (88 m²) puretaan ja samalle
paikalle rakennetaan uusi vakituinen asuinrakennus. Lisäksi pihapiiriin
rakennetaan erillinen autotalli.
Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmän mukaan
rakennuspaikka ei sijoitu suojellulle alueelle. Rakennuspaikalla tai sen
läheisyydessä ei ole pohjavesialuetta.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta
luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia (MRL 171.2 §).
Valmistelija Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki puh.
0400 193 790.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että kiinteistöllä 498-401-3-44 sallitaan poikkeaminen
MRL 72.1 §:stä, asemapiirustuksen mukaisen vakituisen asuinrakennuksen (160
m²) ja autotallin (115 m²) rakentamiseksi. Alimmat lattiatasot tulee sijoittaa
vähintään 1 metri ylävesirajaa korkeammalle.
Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen
antopäivästä.
Päätöksestä hakijalta peritään 650 euroa rakennusvalvontataksan mukaisesti.
Päätös annetaan 3.9.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta
antopäivästä lukien.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.08.2020

11/2020

64 (83)

Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (Päätösyhteenveto liitteenä nro 22)
Tiedoksi
hakija, Lapin ELY-keskus, tekninen osasto
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§ 174
Suunnittelutarveratkaisu
MUODno-2020-21
Kiinteistön 498-401-15-64 Allinranta n. 3 000 m²:n määräalan haltija hakee
suunnittelutarveratkaisua kunnanhallitukselta 1-kerroksisen vakituisen
asuinrakennuksen rakentamiselle lisärakennuksineen (196 m²).
Suunnittelutarveratkaisun tarve: Alueella ei ole asemakaavaa eikä
oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakennuspaikka sijoittuu kuntakeskuksen
lievealueelle.
Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen rakennuspaikka sijaitsee kuntakeskuksen
tuntumassa itäpuolella. ETRS-TM35FIN N:7542455 E:361453
Rajanaapurit eivät vastusta rakentamista.
Tekninen osasto puoltaa haetun suunnittelutarveratkaisun myöntämistä.
Viereiselle rakennuspaikalle ja tien vastapuolelle on rakennettu vakituiset
asuinrakennukset.
Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmän mukaan
rakennuspaikka ei sijoitu suojellulle alueelle. Rakennuspaikalla tai sen
läheisyydessä ei ole pohjavesialuetta.
Rakennuspaikka ei sijaitse kunnan hyväksymällä vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueella jätevesiviemärin osalta mutta vesijohtoverkosto on rakennettu
Ratsutien varteen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset
edellytykset suunnittelutarvealueella:
”Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään,
rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella,
jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:
1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle;
2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen
sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden
turvaamista. (21.4.2017/230)
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon
tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen
kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista
varten tarpeellisen rakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentissa säädetyn
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estämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen
vähäiseen laajentamiseen. (21.4.2017/230) 3 momentti on kumottu L:lla
30.12.2008/1129.
Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai
muita vaikutuksia.
Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee
rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan
päättämä viranomainen.
Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin
ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä
päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä
säädetään poikkeamismenettelystä. (11.6.2004/476)”
Hankkeesta voidaan todeta, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n
mukaiset edellytykset suunnittelutarvealueelle rakentamiselle. Esitetty
rakennuspaikka sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti edullisella alueella.
Asemapiirroksen mukaan rakennuspaikalla on riittävästi tilaa oman
jätevesijärjestelmän rakentamiselle sekä muulle vakituisen asumisen vaatimalle
tilalle.
Asian oheismateriaalina lähetetään rakennuspaikan osoittava kartta.
Valmistelija Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki puh.
0400 193 790.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää suunnittelutarveratkaisun 1-kerroksisen vakituisen
asuinrakennuksen rakentamiselle lisärakennuksineen (196 m²) hakemuksen
mukaiseen paikkaan.
Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen
antopäivästä.
Päätöksestä hakijalta peritään 400 euroa rakennusvalvontataksan mukaisesti.
Päätös annetaan 3.9.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta
antopäivästä lukien.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (Päätösyhteenveto liitteenä nro 23)
Tiedoksi
hakija, Lapin ELY-keskus, tekninen osasto
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§ 175
Suunnittelutarveratkaisu
MUODno-2020-26
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi-Pekka Tammilehto
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
tekninen johtaja
Kiinteistöllä 498-401-09-14 Lahti (n. 23,1 ha) sijaitsevalle määräalalle haetaan
suunnittelutarveratkaisua kunnanhallitukselta 1-kerroksisen vakituisen
asuinrakennuksen (180 m²) ja autotallikatoksen (157 m²) rakentamiselle. Hakija
ja maanomistaja ovat tehneet esikauppakirjan em. määräalasta.
Suunnittelutarveratkaisun tarve: Alueella ei ole asemakaavaa.
Oikeusvaikutteisessa Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi osayleiskaavassa alue on
merkitty maa-ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Yleiskaavan mukaan alue
on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, alueelle sallitaan sen
käyttötarkoituksen mukainen rakentaminen ja alueen käytössä on huomioitava
ulkoilureittien sekä alueen virkistyskäytön edellytysten
säilyttäminen. Rakennuspaikka sijoittuu kuntakeskuksen ja Oloksen väliseen
maastoon n. 220 metrin etäisyydelle Rovaniementiestä.
Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Muonion
kirkonkylältä kaakkoon noin 2,5 km. ETRS-TM35FIN N:7539988 E:363326
Rajanaapurit kiinteistöjen Mäntyvaara 9:18 ja Mäntyrinne 9:36 ovat
huomauttaneet hakemuksesta mm. seuraavaa:
Mäntyvaara 9:18
”Otsikko suunnittelutarvehakemus, alla tekstissä mainitaan rakennuslupahakemus.
Emme kuitenkaan näillä tiedoilla hyväksy rakennuslupahakemusta. Pyydämme
huomioimaan seuraavaa:
liitteenä oleva asepiirroksesta ei selviä tieoikeus rakennuspaikalle, jos kyseessä
on meidän kiinteistölle tuleva tie, ei sen käytöstä ole sovittu. Tien linjaus on
mahdollisesti muutettava jos sen käyttöoikeutta laajennetaan.
vesi ja viemäri linja?
rakennusten käyttötarkoitus?
rakennuslupakuvat, asemapiirros?
latureitin ylitys?
Kun yo. asiat on meille tuotu tiedoksi, niin voimme sopia naapurin kanssa
mahdollisen yhteisen tiepohjan käytöstä ja hoidosta.”
Mäntyrinne 9:36
"8.1.2020 on kiinteistölle 498-401-9-14 haettu suunnittelutarveratkaisua ja samalla
rakennuslupaa.
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Rakennuslupaa ei voi hakea, koska kohteessa ei ole tieoikeutta. Ensin pitää
muodostaa tieoikeus, jotta rakennuslupaa voisi käsitellä. Näin ollen 8.1.2020
päivätty hakemus ei täytä rakennuslupahakemuksen ehtoja.
Naapurinkuuleminen/huomautukset, rakennushankkeen epäkohdat joihin vaaditaan
saada selvitys:
vesi- ja viemäri linjaus ja tuleva rasitealue. Mistä linjaus kulkisi?
Jos linjaus kulkisi 498-401-9-36 tontin läpi kuinka maisemointi suoritetaan?
Kuntta korjaantuu 40 vuodessa. Pihapiiri ei saa vahingoittua. Tästä Muonion
kunnalle jouduimme jo itsekkin tekemään selvityksen mm. sodanaikaisen
alueen historian suojelemiseksi. Vai kulkeeko uusi vesi- ja viemärilinjaus
voimalinjan sivua pitkin?
tieoikeus kiinteistölle 498-401-9-14 menisi naapurin kiinteistön pihapiiristä läpi
ja talosta 10 metrin päästä. Naapurin vastine ratkaisee oman kantani.
hiihtoladun ylikulku: Silta vai jokin muu ratkaisu?
Rakennuslupakuvat pohja-, asema-, julkisivu-, leikkauskuva nähtäväksi jos
ilmoituksenne mukaisesti haette rakennuslupaa.
autotallin käyttötarkoitus. Varasto vai huoltotoiminnan aloittaminen?
Tässä on paljon asioita, joista tulisi teettää isompi suunnittelu valtatieltä tontille asti.
Uusi asemapiirros piirrettynä rakennukset, vesi, viemäri, sähkö ja tielinjaus
mittoineen.
Tämän hetkisten tietojen pohjalta en puolla rakennushanketta."
Tekninen osasto puoltaa haetun suunnittelutarveratkaisun myöntämistä.
Rakennuspaikan lähiympäristö on pääosin rakentamatonta osayleiskaavan
mukaista maa-ja metsätalousvaltaista aluetta, pohjoispuolelle on merkitty loma-
asunnon rakennuspaikka (RA). Rakennuspaikan pohjoisrajalle on rakennettu
kaksi eri loma-asuntoa (toinen RA-alueelle ja toinen M-alueelle) ko.
rakennuspaikan ja Rovaniementien väliin.
Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmän mukaan
rakennuspaikka ei sijoitu suojellulle alueelle. Rakennuspaikalla tai sen
läheisyydessä ei ole pohjavesialuetta.
Rakennuspaikka ei sijaitse kunnan hyväksymällä vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueella. Kunnan vesi- ja jätevesiverkosto sijaitsee Rovaniementien varressa ja
rakennus on mahdollista liittää siihen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset
edellytykset suunnittelutarvealueella:
”Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan
myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty
asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:
1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle;
2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen
sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
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3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai
kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden
turvaamista. (21.4.2017/230)
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai
maatilaan kuuluvan talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen
kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten
tarpeellisen rakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä
myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen
laajentamiseen. (21.4.2017/230) 3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2008/1129.
Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai
muita vaikutuksia.
Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee
rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä
viranomainen.
Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin
ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä
päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään
poikkeamismenettelystä. (11.6.2004/476)”
Hankkeesta voidaan todeta, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n
mukaiset edellytykset suunnittelutarvealueelle rakentamiselle. Esitetty
rakennuspaikka sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti edullisella alueella.
Asemapiirroksen mukaan rakennuspaikalla on riittävästi tilaa esimerkiksi oman
jätevesijärjestelmän rakentamiselle sekä muulle vakituisen asumisen vaatimalle
tilalle. Rakennuspaikalle on pääsy yksityistietoimituksessa perustetun tien
kautta. Hiihtoladun pitämisestä ja kunnossapidosta alueella vastaa kunta.
Kunnan liikuntatoimi ei näe estettä omakotitalon rakentamiselle, latu ylittää
rakennuspaikalle menevän tie tasaisella alueella, jossa on hyvä näkyvyys ja
kulkijoita varoitetaan tienylityksestä.
Valmistelija Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki puh.
0400 193 790.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää suunnittelutarveratkaisun 1-kerroksisen vakituisen
asuinrakennuksen rakentamiselle (180 m²) ja autotallikatoksen (157 m²)
rakentamiselle hakemuksen mukaiseen paikkaan.
Mahdollisten yhdyskuntateknisten (esim. vesi-, viemäri-, ja sähköjohto) laitteiden
sijoittamisesta tulee pyrkiä sopimaan niiden kiinteistöjen omistajien ja
haltijoiden kanssa, joiden alueelle johtoja on tarkoitus sijoittaa. Sopimus
sijoittamisesta liitekarttoineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan
rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Jollei sijoittamisesta ole sovittu
kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta voi päättää kunnan
rakennusvalvontaviranomainen.
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Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen
antopäivästä.
Päätöksestä hakijalta peritään 400 euroa ja naapurien kuulemisesta 45 euroa
/naapuri rakennusvalvontataksan mukaisesti.
Päätös annetaan 3.9.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta
antopäivästä lukien.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (Päätösyhteenveto liitteenä nro 24)
Tiedoksi
hakija, Lapin ELY-keskus, tekninen osasto
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§ 176
Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Rantakokko
katri.rantakokko@muonio.fi
hallintojohtaja
Kunnanvaltuusto kokoontui 22.6.2020 ja päätti mm.
21 § täydentää hallintosääntöä
22 § merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019
23 § hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2019
24 § merkitä tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2019
25 § talousarvion sitovuustason tarkentamisesta
26 § vesihuoltolaitoksen taksan täydentämisestä
27 § asettaa Kihlangin koulukiinteistön julkiseen myyntiin
28 § myöntää lainan Ylimuonion kylätoimikunnan hankkeeseen
29 § hyväksyä vuoden 2020 kaavoituskatsauksen ja
30 § vahvistaa Etelä-Muonion kylätoimikunnan.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi
30.6.2020 ja muutoksenhakuaika päättyi 6.8.2020.
Määräaikana saapui valitus Vesisosuuskunta Aarialta päätöksestä 26 §
vesihuoltolaitoksen taksan täydentämisestä.
Lainsäädäntö
Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt
toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä
päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen
käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen on
saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia
esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä perusteella,
että se on epätarkoituksenmukainen.
Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta,
mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, että
täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituksen
menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.
Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston
kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 143 §:n
mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano on

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.08.2020

11/2020

72 (83)

virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen
päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös
täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen 22.6.2020 päätökset ovat
lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön.
Vesiosuuskunta Aarian valituksessa päätöksestä 26 § vaaditaan vesilaitoksen
taksan ja maksujen kohtuullistamista, valituksessa ei ole vaadittu päätöksen
täytäntöönpanokieltoa. Täytäntöönpanon myötä valitus ei käy hyödyttömäksi
ja hallinto-oikeuden ratkaisun odottaminen voi aiheuttaa erityistä haittaa tai
estää Vesiosuuskunta Aarian liittymisen kunnan vesilaitoksen toiminnan piiriin
(nykyisessä taksassa ei mainita osuuskuntaa ollenkaan).
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 177
Asiakirjoja tiedoksi
Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistelluista
asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten päätösten ja yleiskirjeiden
tiedoksi antamista varten. Yhteenveto sisältää tietoa myös eräistä valmistelun
jälkeen käsittelyyn tulevista asiakirjoista. Yhteenvetoon merkitään myös ne
lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden päätöksiin ei enää ole mahdollista
käyttää otto-oikeutta.
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteeseen nro 21 merkityt asiakirjat ja
mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset.
Päätös
Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 178
Kunnanjohtajan katsaus
Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi seuraavia asioita
Kunnan maankäytön suunnittelu
Keskusteleva neuvottelu seurakunnan kanssa 11.8.2020
LSHP ja ensihoito kuntajohtajakokous 17.8.2020
Varautuminen koronaepidemiaan sekä näytteenotto
House of Laplandin omistajien kokous 18.8.2020
Biowin Oy:n hakemus maan vuokraamisesta, periaatepäätös sopimuksen
valmistelusta
Kunnan somenäkyvyys ja osallistuminen FCG:n elämäntöitädokumenttiin
Kielan kuntoarvio
Työhyvinvointihankkeen eteneminen
Älyasuminen konseptin kehittäminen
Kuntarakennelain muutos – lausunnonanto
Tunturi Lapin Kehitys ry ja neuvottelut Tunturi-Lapin kuntien kanssa
Kunnanhallituksen kokouspäivät loppuvuodelle
Tulevat tapahtumat: Kuntamarkkinat, kunnallisjohdon seminaari,
valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Lapin kunta- ja aluekehityspäivät
Ehdotus
Esittelijä: Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.
Päätös
Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.

Muonion kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.08.2020

11/2020

75 (83)

§ 179
Muut asiat
Kokouskäsittely
Kunnanhallitus pyytää kiinnittämään huomiota tiedonkulkuun ja muistuttaa,
että valtuusto on päättänyt, että kunnassa käytetään luottamustoiminnassa
sähköisiä välineitä kokousmateriaalin välittämiseen ja ilmoitusmenettelyyn.
Heikki Pöyskö poistui tämän asian käsittelyn aikana.
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Kokouksen päättäminen
Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Hallintovalitus
§173, §174, §175
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

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 muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite
Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite
Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio
Sähköpostiosoite kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero 0400 686 211
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.
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Muutoksenhakukielto
§153, §154, §156, §158, §159, §160, §161, §162, §164, §170, §172
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 §)
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Oikaisuvaatimus
§152, §155, §163, §165, §166, §167, §168, §169, §171
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot
Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan
kirjaamosta.
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Oikaisuvaatimus
§157
Oikaisuvaatimusohje
Hankintaoikaisuohje
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai
muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin
sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota
asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia
hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Muonion kunnanhallitus
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio
kirjaamo@muonio.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

