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Saapuvilla olleet jäsenet
Teemu Taulavuori, puheenjohtaja, saapui 16:38
Maria Muotka, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:38
Johanna Mikkola, saapui 16:38
Kari Malila, saapui 16:38
Tuomas Sieppi, saapui 16:38
Ulla Kangosjärvi, saapui 16:38
Muut saapuvilla olleet
Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, sihteeri
Minna Back, kunnanhallituksen puheenjohtaja, saapui 16:38
Pirkko M. Rauhala, saapui 16:38
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, esittelijä, saapui 16:38
Lauri Rantakokko, saapui 16:38
Poissa

Mika Brännare
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
Helena Varis, varajäsen
Ismo Alatalo, varajäsen
Jari Makkonen, varajäsen
Juha Niemelä, varajäsen
Katriina Holck, varajäsen
Manu Friman, varajäsen

Allekirjoitukset

Teemu Taulavuori
Puheenjohtaja

Kaisa Kylä-Kaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
31.05.2022

31.05.2022

Johanna Mikkola

Kari Malila
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§ 53
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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 §).
Kokouskutsu on lähetetty 24.5.2022 ja esityslista 24.5.2022 sähköisesti.
Päätös
Puheenjohtaja totesi nimenhuudon jälkeen kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Muonion kunta
Elinvoimalautakunta

Pöytäkirja
31.05.2022

5/2022

4 (22)

§ 54
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.
Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina toimivat Maria Muotka ja Jari
Makkonen.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Elinvoimalautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosissa seuraavat
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Malila ja Johanna Mikkola.
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§ 55
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi täydennettynä asioilla
'Osallistuminen Lapin pirssillä kylille -hankkeeseen' ja 'Lautakunnan otto-oikeus'.
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§ 56
Päiväkoti Mustikan IVA-saneerausurakoitsijan valinta
MUODno-2022-204
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Virkkunen, Juha Vainio
sari.virkkunen@muonio.fi, juha.vainio@muonio.fi
toimistosihteeri, vt.kunnossapitopäällikkö
1991 valmistuneen päiväkoti Mustikan ilmanvaihto on edelleen alkuperäisessä
kunnossa. Rakennuksen ilmanvaihto tulee saneerata vastaamaan tämän päivän tasoa.
Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 20 000 euron määräraha päiväkoti Mustikan
ilmanvaihdon tehostaminen.
Vt kunnossapitopäällikkö on 6.5.2022 toimittanut tarjouspyynnön päiväkoti Mustikan
IVA-saneerausurakasta Cloudia pienhankintapalveluun ja kunnan
internetsivulle. Rakennukseen on tarkoitus asentaa uusi IV-kone ja
ilmanvaihtokanavisto.
Tarjoukset tuli jättää Cloudiaan 27.5.2022 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä saapui yksi tarjous Levin- Kittilän LVI Oy:ltä hintaan 30.000 euroa.
Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää hankinnoista määrärahojen ja
määriteltyjen hankintarajojen puitteissa.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Elinvoimalautakunta toteaa tarjouksen ylittävän reilusti varatun määrärahan ja
päättää hylätä tarjouksen liian kalliina.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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§ 57
Palvelukeskus Marjapaikan jakelukeittiön kalusteiden kilpailutus
MUODno-2022-135
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Virkkunen, Juha Vainio
sari.virkkunen@muonio.fi, juha.vainio@muonio.fi
toimistosihteeri, vt.kunnossapitopäällikkö
Marjapaikan keittiö on tullut elinkaarensa päähän ja vaatii päivittämistä. Keittiötilojen
tarve on muuttunut alkuperäisestä, sillä Marjapaikassa ei enää valmisteta ruokia vaan
ruoat tuodaan keskuskeittiöltä. Ruoanvalmistuksen ja –jakelun nykyinen tilanne
huomioiden ei Marjapaikassa ole enää tarvetta valmistuskeittiölle vaan keittiön tiloihin
kannattaa saneerata jakelukeittiö.
Vt kunnossapitopäällikkö on laittanut tarjouspyyntö Cloudiaan 21.4.2022
jakelukeittiön kalusteista ja laitteista. Jakelukeittiö rakennetaan Marjapaikassa jo
olemassa oleviin tiloihin. Tarjottujen tuotteiden tulee toiminnallisesti noudattaa
materiaaleiltaan, mitoiltaan ja muodoiltaan (liitteissä) yksilöityjä laitteita ja kalusteita,
sovitettuna kuitenkin tarjoajan vakiomalliston mukaisesti. Toisin sanoen vähäinen
poikkeama tuotteiden mitoissa sallitaan, mikäli tuotteet toiminnaltaan ja muilta
vaatimuksiltaan täyttävät liitteiden määritykset. Mittapoikkeamat tulee esittää
tarjouksessa selkeästi.
Tarjoukset oli toimitettava viimeistään 28.4.2022 klo 14:00 mennessä.
Määräaikaan mennessä kaksi (2) tarjousta.
Dieta Oy

34888,53 € (alv 0 %)

Metos Oy Ab

36026,32 € (alv 0 %)

Dieta Oy on 24.5.2022 toimittamallaan sähköpostilla tarkentanut tarjoustaan
ilmoittamalla, että tarjoushintaan sisältyy ruoankuljetusvaunujen 200 mm renkaat.
Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää hankinnoista määrärahojen ja
määriteltyjen hankintarajojen puitteissa.

Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy edullisemman Dieta Oy:n tarjouksen hintaan 34 888,53
eur.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
Dieta Oy, Metos Oy Ab
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§ 58
Yksityistieavustukset 2022
MUODno-2022-202
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Virkkunen
sari.virkkunen@muonio.fi
toimistosihteeri
Yksityistielain 84 § mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon
myönnettävistä avustuksista ja avustuksen ehdoista. Avustuksen myöntämisen
edellytyksenä on, että asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että
tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie-
ja katuverkon tietojärjestelmässä.
Elinvoimapalveluiden vuoden 2022 talousarvioon on varattu 30 000 € yksityisteiden
kunnossapidon avustamiseen.
Avustuksen myöntämisen perusteet ovat olleet seuraavat:
1. Tien pituus vähintään 500 metriä
2. Tien varrella on vakituista asutusta ympäri vuoden ja asukkaan/asukkaiden tulee
olla henkikirjoitettuna avustettavan tien osoitteessa.
3.Tie on henkilöautolla ajettavassa kunnossa ja tie on aurattu lumesta talvella.
4. Yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot tulee olla tiedot yksityistierekisterissä sekä
tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin Yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.
Tiekunnan ei tarvitse hakea avustusta erikseen vuosittain, vaan edellisenä vuonna
avustusta saaneille, ehdot täyttäville yksityisteille myönnetään avustusta
määrärahojen puitteissa ilman eri hakemusta. Uuden yksityistien tulee kuitenkin
hakea erillisellä hakemuksella avustusta, joka mahdollistaa pääsyn avustettavien
teiden piiriin, mikäli avustusten myöntämiselle asetetut vaatimukset täyttyvät.
Yksityistieavustuksen saajan tulee ilmoittaa yksityistieavustuksen määräytymiseen
vaikuttavat muutokset elinvoimalautakunnalle. Muutokset otetaan huomioon
seuraavan vuoden avustusten käsittelyjen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Elinvoimalautakunta hyväksyy avustuksen myöntämisen perusteet ja valtuuttaa
elinvoimaosaston myöntämään yksityistieavustukset.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Elinvoimalautakunta, § 34,29.03.2022
Elinvoimalautakunta, § 59, 31.05.2022
§ 59
Elinvoiman tapahtuma-avustukset 2022
MUODno-2022-123
Elinvoimalautakunta, 29.03.2022, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
vt. kehittämispäällikkö
Muonion kunnan elinkeinolautakunta, myöhemmin elinvoimalautakunta, päätti avata
kertaluontoisen tapahtuma-avustushaun vuonna 2021 muoniolaisille yhdistyksille,
järjestöille ja yhteisöille kesätapahtumien järjestämisen tueksi koronan jälkeen.
Tapahtuma-avustuksia jaettiin yhteensä 2500 euron edestä kahdelle avustusta
hakeneelle yhdistykselle. Tapahtuma-avustuksen jaosta vuodelle 2022 ei ole päätetty,
mutta tapahtumajärjestäjien suunnalta on tullut kyselyä mahdollisista avustuksista
kesätapahtumiin liittyen. Aiemmin tapahtumien järjestämiseksi on voitu esimerkiksi
kunnanhallituksen toimesta myöntää harkinnanvaraisesti kertaluontoisia avustuksia,
mutta avointa vakiintunutta hakumenettelyä ei ole. Yhtenäinen hakumenettely tukisi
paremmin yhdistysten yhdenvertaista kohtelua sekä toisi yhdenmukaisuutta ja
jatkuvuutta avustusten hakemiseen ja myöntämiseen. Kunnan kulttuuri- ja
liikuntatoimen perusavustushaut eivät sellaisenaan vastaa tähän tarpeeseen.
Muonion kuntastrategian tavoitteiden mukaan yhtenä kunnan elinvoimaisuuden
vahvistamisen keinona ovat alueen tapahtumat. Tapahtumat ovat kunnan
elinvoimaisuuden ja elinkeinojen edistämisen kannalta tärkeitä. Tapahtumat erityisesti
lumettomana aikana edistävät myös alueen matkailun ympärivuotisuutta ja kestävää
matkailua. Talousarviovuodelle 2022 ei ole erikseen varattu määrärahaa tapahtuma-
avustushakuun, mutta matkailun edistämisen kustannuspaikan
määrärahavaraukseen on sisällytetty mahdollisuus hyödyntää tapahtumia osana
ympärivutoisen matkailun edistämisen toimenpiteitä.
Avustuksen myöntämisperusteet ja tuen käytön ehdot
Tapahtuma-avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Muonion kunnassa
järjestettäville kunnan elinvoimaa ja koronasta elpymistä edistäville kesätapahtumille.
Avustuksia myönnetään muoniolaisille rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille ja
yhteisöille Muonion alueella järjestettävien terveysturvallisten tapahtumien
tuottamiseen ja tapahtumiin liittyvien kustannusten kattamiseen.
1.
2.
3.
4.

Yhdistyksen tulee olla rekisteröity Muonioon.
Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
Kunnan myöntämä avustus ei saa olla yhdistyksen ainoa rahoituslähde.
Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava
kunnalle.
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5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen
myöntämistä (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma,
talousarvio).
6. Yhdistyksen tapahtuma, johon avustusta haetaan ja kohdennetaan, tulee
tapahtua Muonion kunnan alueella 1.5. – 30.9.2022 välisenä aikana ja sen tulee
edistää alueen elinvoimaa.
7. Avustettavan tapahtuman tulee olla kaikille avoin. Avustus voidaan myöntää
myös maksullisille tapahtumille.
8. Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty.
Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarpeeseen, on käyttötarkoituksen
muutos anottava erikseen. Jos avustus jää käyttämättä, voidaan käyttämättä
jäänyt avustus vaatia kunnalle takaisin.
9. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä sääntöjä rikotaan.
Avustuksen hakeminen ja myöntäminen
Avustuksen hakuaika on 1.5. – 31.5.2022.
Avustusta haetaan toimittamalla hakulomake sähköpostitse kirjaamo@muonio.fi
tai postitse osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300
Muonio. Hakemuslomakkeen voi tulostaa kunnan verkkosivuilta ja paperisia
lomakkeita voi hakea kunnan kirjastosta.
Hakemukseen tulee liittää mukaan kopio kyseisen yhdistyksen/yhteisön
/järjestön säännöistä, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta
2021 sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
Hakemuslomakkeella tulee kuvailla
mihin tapahtumaan avustusta haetaan, missä ja milloin tapahtuma
järjestetään
mikä on tapahtuman kohderyhmä ja tavoite
miten tapahtuma edistää alueen elinvoimaisuutta
mitä kustannuksia avustuksella aiotaan kattaa
minkä suuruista avustusta haetaan (€)
muut samaan tarkoitukseen haetut / saadut avustukset kunnalta ja muilta
avustuksia myöntäviltä tahoilta (mahdolliset päällekkäiset avustukset
otetaan huomioon kun arvioidaan hakukelpoisuutta)
Avustushakemukset käsitellään kootusti kertaluontoisesti ja elinvoimalautakunta
myöntää avustukset. Avustusten hakuasiakirjat ja päätökset ovat julkisia. Avustus
maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää avata avustushaun muoniolaisille yhdistyksille/järjestöille
/yhteisöille Muoniossa tapahtuvien elinvoimaisuutta edistävien kesätapahtumien
järjestämisen avustamiseksi selotusosan ehtojen mukaisesti.
Hakuun varataan kuntakehittämisen ja markkinoinnin tehtäväalueen matkailun
edistämiseen varatuista määrärahoista yhteensä 3 500 euroa, joka jaetaan kriteerit
täyttävien hakijoiden kesken harkinnanvaraisin summin. Elinvoimalautakunta
suorittaa tuen jakamisen ja myöntää avustukset.
Elinvoimalautakunta hyväksyy selitystekstissä määritellyt avustuksen
myöntämisperusteet, tuen käytön ehdot ja hakuprosessin.
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Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä muutoksella, että tapahtuma-
avustushakuaika on 15.4.-15.5.2022 ja tuettava tapahtuma tulee järjestää 1.5.
-31.10.2022 välisenä aikana.

Elinvoimalautakunta, 31.05.2022, § 59
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
vt. kehittämispäällikkö
Elinvoimalautakunta on päättänyt kokouksessaan 29.3.2022 § 34 avata avustushaun
kunnan elinvoimaa edistäville kesä- ja syystapahtumille. Avustuksen
myöntämisperusteiden mukaan Muonioon rekisteröityneen yhdistyksen tapahtuma,
johon avustusta haetaan ja kohdennetaan, tulee tapahtua Muonion kunnan alueella
1.5. – 31.10.2021 välisenä aikana, sen tulee edistää alueen elinvoimaa, olla kaikille
avoin ja toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista. Avustuksen
myöntämisperusteissa sanotaan myös, että kunnan myöntämä avustus ei saa olla
yhdistyksen ainoa rahoituslähde ja, että yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan riittävä
selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus,
toimintasuunnitelma, talousarvio). Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen,
johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarpeeseen, on
käyttötarkoituksen muutos anottava erikseen. Jos avustus jää käyttämättä, voidaan
käyttämättä jäänyt avustus vaatia kunnalle takaisin.
Avustukseen on varattu määrärahoja yhteensä 3 500 euroa, joka jaetaan kriteerit
täyttävien hakijoiden kesken harkinnanvaraisin summin.
Avustus on ollut haettavana 15.4. - 15.5.2022 välisen ajan. Määräaikaan mennessä
avustushakemuksia tuli yhteensä viisi kappaletta, joista yksi hakija Lapin Kilpi ry ei
täytä haun kelpoisuusehtoja yhdistyksen ollessa rekisteröitynyt ulkopaikkakunnalle
(kotipaikka Rovaniemi, PRH tarkistettu 15.5.2022).
Yhteenvetotaulukko haetuista avustuksista ja hakijoista, jotka täyttävät
kelpoisuusehdot. Avustushakemukset liitteineen ovat nähtävinä kokouksessa.
Hakija

Anott
Tapahtuma, johon
u avus
kohdistuu
tus (e)

Jerisjärve
Jerisjärven Apaja 16.
n Muijat 1 000
-18.9.2022
ry
Lohiviikon kylkeen
matkailun
Muonion
Matkailu 1 000 oheistapahtuma 26. -
30.7.2022
ry

Kustannukset, joita
avustuksella katetaan
lehti-ilmoitukset,
materiaalihankinnat
tarjottaviin ja tarvikkeisiin
bändikulut, tanssilavan
rakenteiden kuljetus ja
kasaus, sähköt ja
markkinointikulut
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Muonion
Muonion Lohiviikko 25. linja-autot päätöstilaisuuteen
1 000
Lohiviiko
- 30.7.2022
ja palkintojen jakoon
t ry
Pyörärastit,
Muonion
maastojuoksut,
3 250
Kiri ry
frisbeegolfrastit 28.5.
-15.10.2022 välillä

postilaatikot, kartat,
mainokset, leimauslaitteet,
palkinnot,
palkintojenjakotilaisuus

Yhteens
6 250
ä
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Elinvoimalautakunta myöntää elinvoiman tapahtuma-avustukset seuraavasti:
Jerisjärven Muijat ry 600 euroa
Muonion Matkailu ry 700 euroa
Muonion Lohiviikot ry 700 euroa
Muonion Kiri ry 1 500 euroa
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Minna Back poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
hakijat, talouspäällikkö
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§ 60
Ympäristökatselmus 2022
MUODno-2022-203
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Virkkunen
sari.virkkunen@muonio.fi
toimistosihteeri
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain vaatimuksiin perustuen on lautakunnan
valitsema ympäristökatselmustyöryhmä tehnyt vuosittain ympäristökatselmuksia.
Huomiota on kiinnitetty erityisesti pihojen siisteyteen ja yleisten alueiden siisteyteen.
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset, eikä aiheuta
ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. (MRL 166 § 1. mom.)
Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen
ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee
rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. (MRL 166 § 3. mom.)
Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä
rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen
terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien
korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. (MRL 166 § 4. mom.)
Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä
kunnossa. (MRL 167 § 1. mom.)
Kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään,
turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja
laitoksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle. (MRL 168 §
1. mom)
Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä
kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.
Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä
rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden
ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu. (MRL 169 §)
Jollei aloitettua rakennustyötä tai muuta toimenpidettä ole saatu valmiiksi ennen
luvan tai viranomaishyväksynnän raukeamista, kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen tulee velvoittaa asianomainen määräajassa
saattamaan työ loppuun taikka ryhtymään muihin toimenpiteisiin, jotka
terveellisyyden, turvallisuuden taikka ympäristölle aiheutuvan haitan tai häiriön vuoksi
ovat tarpeen.
Jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö on jätetty kesken tai
rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on
saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna
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ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä ja mahdolliselta
vahingonteolta. (MRL 170 §)
Jätelain mukaan ”ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa,
alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua
epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai
eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa
(roskaamiskielto)” (JL 72 §).
Jos katselmuksessa huomataan, että kiinteistön kunnossapitoa on selvästi laiminlyöty
tai kiinteistö on huomattavan epäsiisti, antaa tekninen lautakunta huomautuksen tai
kehotuksen kiinteistön omistajalle. Annetuilla huomautuksilla tai kehotuksilla on
määräaika, jonka umpeuduttua tarkistetaan velvoitteen toteutuminen. Jos huomautus
ei ole tehonnut, voi lautakunta jatkaa asian käsittelyä hallintopakolla.
Ympäristökatselmuksen pitämisestä ilmoitetaan etukäteen kunnan internetsivulla ja
Luoteis-Lappi –lehdessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Elinvoimalautakunta valitsee ympäristökatselmustyöryhmään viranhaltijan ja
lautakunnan edustajan sekä pyytää Arktisen Lapin ympäristönsuojelua ilmoittamaan
edustajansa katselmustyöryhmään. Lautakunta valtuuttaa työryhmän valitsemaan
tarkastettavat kohteet ja päättää, että katselmus suoritetaan kesäkuun aikana.
Päätös
Elinvoimalautakunta valitsi ympäristökatselmustyöryhmään viranhaltijoista
rakennustarkastajan ja luottamushenkilöistä Mika Brännaren sekä hänen varalleen
Ismo Alatalon. Elinvoimalautakunta päätti pyytää Arktisen Lapin ympäristönsuojelua
ilmoittamaan edustajansa katselmustyöryhmään. Elinvoimalautakunta päätti
valtuuttaa työryhmän valitsemaan tarkastettavat kohteet ja päätti, että katselmus
suoritetaan kesäkuun aikana.
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§ 61
Muonion tiestön kunnostaminen, aloite 16.5.2022
MUODno-2022-219
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Virkkunen
sari.virkkunen@muonio.fi
toimistosihteeri
Keskustan valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet ovat jättäneet aloitteen Muonion
tiestön kunnosta kunnanvaltuuston kokouksessa 16.5.2022.
Aloitteessa on todettu kunnan tiestön, kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien
olevan erityisen huonossa kunnossa sekä asemakaava-alueella että sen ulkopuolella
ollen näin vaarallisia teitä käyttäville, erityisesti koululaisille ja vanhentuville
kuntalaisille. Tiestön huono kunto on todettu myös olevan negatiivinen viesti kuntaan
saapuville matkailijoille.
Aloitteessa esitetään, että kunnan tulee pikaisesti korjata pahimmat vauriopaikat
kunnan ylläpitämillä teillä ja olla yhteydessä ELY-keskukseen heille kuuluvien alueiden
kunnostamiseksi. Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että kunnan ylläpitämälle
kaavatieverkostolle tulee tehdä useamman vuoden ajalle kunnostus ja
korjaussuunnitelma ja saattaa se valtuuston tietoon.
Hallintosäännön 27.1 § mukaan elinvoimalautakunta päättää kunnan tiepalveluiden
asioista.
Hallintosäännön 26 § mukaan kunnanhallitus päättää kuntaa koskevien lausuntojen
antamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Elinvoimalautakunta päättää, että elinvoimapalvelut / kiinteistö- ja tiepalvelut kerää
yhteenvedon ELY-keskuksen ylläpitämien teiden pahimmista korjaustarpeista ja
esittää kunnanhallitukselle tiedon saattamista ELY-keskukselle toimenpiteitä varten.
Lisäksi päätetään, että kunnan ylläpitämille kaavateille tehdään pitkän tähtäimen
korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Tiedoksi
ELY-keskus
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§ 62
Tiedoksi merkittävät asiat
Rakennustarkastajan päätökset 27.4.-24.5.2022.
Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Tunturi-Lapissa 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja
Tekninen lautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.
Päätös
Elinvoimalautakunta merkitsi kyseiset asiat tiedoksi.
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§ 63
Muut asiat
Päätös
Elinvoimalautakunta keskusteli seuraavista asioista:
Kyläpirtin kesäajan varaukset
Kielan myyntiin asettaminen
osayleiskaavan yleisötilaisuus 16.6.2022
Ollintie
Ulkoilureittien talvihoidon kilpailutuksen tilanne
vedenottamo
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§ 64
Osallistuminen Lapin Pirssillä kylille -hankkeeseen
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Kylä-Kaila
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
vt. kehittämispäällikkö
Lapin Pirssillä kylille –hanke on saanut ELY-keskukselta joukkoliikenneavustuksen.
Avustuksen hakijana toimii Simon kunta ja hankkeen käytännön toteuttajina ovat
Lapissa liikenneturvallisuuskonsultteina toimivat Sitowise Oy ja Ramboll Finland Oy.
Hankkeeseen osallistuvat suurin osa Lapin kunnista. Hankkeen kustannusarvio on
14 730 euroa, josta ELY:n avustus kattaa 50% ja osallistuvat kunnat kattavat yhteensä
50%. Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana. Hankkeen tavoitteena on kehittää Lapin
kuntien palveluliikennettä ja sen markkinointia siten, että se palvelisi iäkkäiden ja
liikuntarajoitteisten tarpeita mahdollisimman hyvin. Hankkeessa on kolme
pääteemaa: palveluliikenteen järjestäminen palveluliikenteen viestintä ja markkinointi
käyttäjien toiveet, tarpeet, asiakaspolku ja -näkökulma Hankkeen lopputuloksena
osallistuvat kunnat saavat arvioinnin palveluliikenteestä, viestintäkäytännöistä,
toimivista malleista ja käytännöistä sekä kehittämisehdotuksia liikenteen palvelujen
kehittämiseksi kunnassa. Kunnalta hanke edellyttäisi osallistumista työohjelmassa
kuvattuihin vuorovaikutustilaisuuksiin, työpajoihin ja kyselyihin. Sitowise Oy pyytää
Muonion kuntaa vahvistamaan osallistumisensa hankkeeseen 710 euron
maksuosuudella ja nimeämään ohjausryhmään jäsenen sekä varajäsenen. Asiointi- ja
joukkoliikenteen kehittäminen kuuluu kuntakehittäminen ja markkinointi -
tehtäväalueen vastuulle. Joukkoliikenteen kehittäminen tukee kuntastrategian
tavoitteiden toteuttamista. Hankkeen tarkempi työohjelma ja kuntien maksuosuudet
ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Elinvoimalautakunta päättää, että Muonion kunta osallistuu Lapin Pirssillä kylille –
hankkeeseen 710 euron maksuosuudella. Muonion kunnan maksuosuus katetaan
kuntakehittäminen ja markkinointi –tehtäväalueen joukkoliikenteen kustannuspaikalta
(4669). Lisäksi elinvoimalautakunta päättää, että ohjausryhmätyöskentelyyn
osallistuvat hyvinvointikoordinaattori ja hänen varallaan kehittämispäällikkö.
Päätös
Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 65
Lautakunnan otto-oikeus
Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija
voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kunnanhallituksen
alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee
vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä
kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan
jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä
määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi.
Hallintosäännön 18 §:n mukaan asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti
lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen
käsiteltäväksi.Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja
sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Asia on otettava ylemmän
toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu
oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita;
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos
asianomaiset kunnat niin sopivat.
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä
asia siirtyy kokonaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen
tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido ylempää toimielintä.
Ylemmällä toimielimellä on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla
viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi
otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää,
kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen
käsiteltäväksi.
Elinvoimajohtaja
Hankintapäätös: § 5 Mielikuva- ja kilpailija-analyysin hankintapäätös
Ehdotus
Elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta.
Päätös
Elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta.
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Muutoksenhakukielto
§53, §54, §55, §62
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
§56, §57, §58, §59, §60, §61
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 elinvoimapalveluihin 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 elinvoimalautakunta
Elinvoimapalveluiden yhteystiedot
Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211
Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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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
elinvoimapalveluista.

