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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
maaseutupäällikkö
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 18.02.2021 ja esityslista julkaistu 25.2.2021 sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
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.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö
Elinkeinolautakunta on päättänyt että pöytäkirjantarkastajat valitaan kiertävän listan
mukaisesti.
Tällä kerralla pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Mikael Heikkilä ja Sanna Pietikäinen.
Päätös
Mikael Heikkilä oli poissa kokouksesta.
Elinkeinolautakunta valitsi tarkastajiksi Sanna Pietikäisen ja Ritva Saarensalmen.

Muonion kunta
Elinkeinolautakunta

Pöytäkirja
02.03.2021

1/2021

5 (17)

§3
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
maaseutupäällikkö
18.2.2021 sähköpostitse jaetun kokouskutsun yhteydessä on toimitettu
jäsenille kokouksessa käsiteltävien asioiden asialista. Tämä kirjallinen esityslista on
jaettu sähköisesti 25.2.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö
Kokouksessa käsitellään tässä esityslistassa selostetut asiat.
Päätös
Hyväksyttiin kokoukselle kirjallinen työjärjestys.
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§4
Melontahankkeen projektityöntekijän rekrytointi
MUODno-2020-190
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
maaseutupäällikkö
Elinkeinolautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt hakea Muonion Mainiot
melontareitit –reittien kehittämishanketta. Muonion kunnan elinkeinotoimi on
hakenut Muonion mainiot melontareitit –melontareittien kehittämishanketta Tunturi-
Lapin Leader ry:ltä 14.1.2021 ajalle 1.4.2021 – 31.3.2022. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 61 280€, josta tuen osuudeksi on hakemuksessa
määritelty 90%. Hanke ei ole vielä saanut rahoituspäätöstä sen ollessa Ely -keskuksen
käsittelyssä.
Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeeseen rekrytoidaan kaksi osa-
aikaista projektityöntekijää. Osa-aikaiset työntekijät työskentelevät 60% työajalla,
toinen aikavälillä n. 1.5.2021 – 31.1.2022 ja toinen aikavälillä n. 1.5. – 30.11.2021.
Projektityöntekijät tekevät muun muassa:
Muonion melontavesistöjen kartoitusta maastossa ja karttaaineiston pohjalta
Vesistöjen melontasoveltuvuuden ja potentiaalin arviointia sekä tähän liittyviä
selvitystöitä (esim. vesillemeno ja poistumispaikat, turvallisuus), reittien
luokittelua
Reittikuvauksia TOPreiteistä (tuotekortit) sekä näihin liittyvää viestintää ja
kirjoitustyötä suomeksi ja englanniksi sekä vastaa materiaalin tuottamiseen
liittyvistä järjestelyistä
Reittien kehittämisohjelman laatimista tuleville vuosille
Raportointia ja dokumentointia hankkeen toimenpiteistä
Muita hankesuunnitelman mukaisia tehtäviä toimisto ja maasto-olosuhteissa
Projektityöntekijöistä toinen on päävastuussa hankkeen koordinoinnista ja
hallinnoinnista
Elinkeinolautakunta esittää hallitukselle, että projektityöntekijöiden palkka
määritellään hinnoittelutunnuksen 02VAP050 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso,- ja vapaa-
aikapalvelujen vaativien ammattitehtävien mukaisesti (2190,27 e/kk) sekä esittää
lisäksi, että hallitus määrittää tehtäville TVA:n. Työaika 60% yleistyöajasta (yleistyöaika
on 38,25h/päivä). Hinnoittelutunnus on määritelty hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan
antaman lausunnon perusteella.
Kustannukset kohdentuvat hankkeelle ja ne on huomioitu talousarviossa.

Elinkeinokoordinaattorin ehdotus:
Elinkeinolautakunta antaa elinkeinotoimelle luvan suorittaa kyseiset rekrytoinnit
kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä. Rekrytoinnit tulee suorittaa
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ehdollisena siihen asti, kunnes hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen.
Mikäli hanke ei saa myönteistä rahoituspäätöstä, rekrytointeja ei suoriteta.
Elinkeinolautakunta esittää edelleen hallitukselle, että projektityöntekijöiden palkka
määritellään hinnoittelutunnuksen 02VAP050 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso,- ja vapaa-
aikapalvelujen vaativien ammattitehtävien mukaisesti (2190,27 e/kk) sekä esittää
lisäksi, että hallitus määrittää tehtävälle TVA:n. Työaika 60% yleistyöajasta (yleistyöaika
on 38,25h/päivä).
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö
Elinkeinolautakunta antaa elinkeinotoimelle luvan suorittaa kyseiset rekrytoinnit
kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä. Rekrytoinnit tulee suorittaa
ehdollisena siihen asti, kunnes hanke on saanut myönteisen
rahoituspäätöksen. Mikäli hanke ei saa myönteistä rahoituspäätöstä, rekrytointeja ei
suoriteta.
Elinkeinolautakunta esittää edelleen hallitukselle, että projektityöntekijöiden palkka
määritellään hinnoittelutunnuksen 02VAP050 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso,- ja vapaa-
aikapalvelujen vaativien ammattitehtävien mukaisesti (2190,27 e/kk) sekä esittää
lisäksi, että hallitus määrittää tehtävälle TVA:n. Työaika 60% yleistyöajasta (yleistyöaika
on 38,25h/päivä).
Päätös
Elinkeinolautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Hallintosäännön §25 mukaan hallitus päättää elinkeinotoimen henkilöstön valinnoista
ja päättää kunnan hallinnoimien hankkeiden osalta hyväksytyn hankesuunnitelman
mukaisen henkilöstön ottamisesta.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§5
Käyttösuunnitelman vahvistaminen
MUODno-2021-8
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
maaseutupäällikkö
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 63 hyvksynyt vuoden 2021
talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.
Talousarvion käyttötalousosan määräraha on sitova tehtävätason
toimintakatetasolla. Elinkeinolautakunnan tehtävätasoja jolle valtuuston
talousarviokäsittelyssä on hyväksytty talousarvio, on yksi: elinkeinotoimi.
Sitovuustaso tarkoittaa valtuustoon nähden tarkoittaa sitä, että annettua
märäärahaa ei saa ylittää tai tuloarvioat alittaa ilmnan valtuuston
lupaa. Elinkeinolautakunnan talousarvioksi 15.14.2020 on hyväksytty yhteensä 186
152 euroa, toimintamenot. Toimintatuloja ei ole elinkeinolautakunnan
talousarviossa ennakoitu.
Elinkeinolautakunnan alaisuudessa on seuraavat tehtäväalueet, ja niille
talousarviossa olevat määrärahavaraukset:
1700 ELINKEINOHALLINTO

45 000 eur

1710 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

45 151 "

1720 MATKAILUNEUVONTA

16 000 "

1730 MATKAILUN EDISTÄMINEN

54 001 "

1750 - 1752 PROJEKTIT

13 000 "

1760 JOUKKOLIIKENNE

22 000 ".

Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö
Elinkeinolautakunta vahvistaa vuoden 2021 talousarvion
käyttösuunnitelmaksi valtuuston 14.12.2020 / 63 § lautakunnalle hyväksymän
talousarvion.
Lautakunta seuraa talousarvion toteutumista, ja ryhtyy taloushallintoa koskevien
ohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin mikäli tehtäväalueilla olevien määrärahojen
seuranta toimintavuoden aikana sitä edellyttää. Esimerkiksi joukkoliikenne, joka
sisältää asiointi-, työssäkäynti- sekä ns. syöttöliikennekokeilun lähimmälle
rautatieasemalle, on asia jonka kaikkia kustannuksia ei talousarviota laadittaessa ole
ollut ennakoitavissa.
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Muutettu ehdotus:
Elinkeinolautakunta vahvistaa vuoden 2021 talousarvion
käyttösuunnitelmaksi valtuuston 14.12.2020 / 63 § lautakunnalle hyväksymän
talousarvion.
Lautakunta seuraa talousarvion toteutumista, ja ryhtyy taloushallintoa koskevien
ohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin mikäli tehtäväalueilla olevien määrärahojen
seuranta toimintavuoden aikana sitä edellyttää.
Päätös
Elinkeinolautakunta vahvisti vuoden 2021 talousarvion
käyttösuunnitelmaksi valtuuston 14.12.2020 / 63 § lautakunnalle hyväksymän
talousarvion.
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Elinkeinolautakunta, § 5,15.12.2020
Elinkeinolautakunta, § 6, 02.03.2021
§6
Kokeiluliikenne Kolarin rautatieasemalle
MUODno-2020-160
Elinkeinolautakunta, 15.12.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
maaseutupäällikkö

VR:n Kolariin saapuvan ja Kolarista lähtevän junaliikenteen käytön ja kehittämisen ns. pullonkaulana o
ollut jo pitkään puutteelliset liityntäliikenneyhteydet. Lähteville junille avoimilla julkisilla
liikennevuoroilla yhteys pohjoisesta, Enontekiön ja Muonion suunnilta tapahtuu useimpina päivinä mon
odotusjaksoilla Kolarin rautatieasemalla. Kolariin saapuvilta junavuoroilta klo 8.44 odotusaika pohjoise
autovuoroon on kolmen ja puolen tunnin odotus niinä päivinä joilla ylipäätään keskipäivällä lähtee pohjoi
autoyhteys, ja klo 10.43 saapuvalta junaltakin n. puolentoista tunnin odotusaika mikäli saapuu sellaisen
lähtee klo 12.15 Kolarista. Nyt käytössä olevien aikataulutietojen mukaan viimeinen julkinen bussivuoro
Kolariin ma-pe klo 16.10, ja normaali iltajuna lähtee Kolarista klo 19,42. Odotusaikaa tässä yhteydessä

Tilanne on hankala. Jopa VR:n taholta on kerrottu ettei tätä junaliikennemahdollisuutta Muonioon ja E
heidän esitteissään. näiden puutteellisten jatkoliikkenneyhteyksien vuoksi. Niin matkailun tarpeisiin ku
asukkaiden opiskelija-, työmatka- kuin muun liikennöinnin tarpeita hoidetaan yksittäisten yritysten ja p
selvää on että näin ei voida loputtomiin jatkaa. Tavoitteena pitää olla toimivat jatkoliikenneyhteydet mol
odotusajoilla.

Pienoisbusseilla
liikennöiviltä taksiautoilijoilta Muoniossa on tiedusteltu mahdollisuutta harjoittaa syöttöliikennettä ns
täydennettäisiin po. jatkoliikenneyhteyksiä syöttöliikenteenä.

Valtionavustuksina kunnat voivat hakea ja saada valtionavustusta julkisen henkilöliikenteen palvelujen o
kehittämiseen. Valtionavustuksen enimmäismäärä on 50 % tuen piiriin hyväksyttyjen esim. tässä
po. syöttöliikennevuorojen nettokustannuksista, ja loput nettokustannuksista voi kantaa kunta tai ko

VisitMuonio2025- hankkeen hankepäällikön Nina Vesterisen, elinkeinokoordinaattorin sekä msp:n kesk
käsitelty neuvotteluissa marras-joulukuun aikana, sekä selvitetty Lapin Ely-keskuksen joukkoliikenneasi
keskuksen kanta tämän liikenneyhteyden kehittämiseen haettavasta valtionavustuksesta. Vuoropuhelus
vastaus kokeiluliikenteen käynnistämiselle vuoden 2021 alusta lukien.
Kokeiluliikenteen arvioidut kokonaiskustannukset, arvioidut lipputulot, sekä mahdollisten
nettokustannusten eli valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten osuus pyritään hahmottamaan
liikennöitsijän kanssa käytävässä neuvonpidossa 11.12.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö

Elinkeinolautakunta kuulee syöttöliikenteen aloittamiseen liittyvät perustelut, käy aihekeskustelun, sek
kokeiluliikenteen käynnistämisen kutsutaksijärjestelmällä Muonion-Kolarin rautatieaseman välisenä vuo
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lukien. Päätökseen merkitään Ely-keskuksen ohje laatia ja toimittaa hanketta koskeva
suunnitelma sekä alustava kustannusarvio sekä alustava arvio tarvittavan valtiontuen määrästä v. 20

Päätös
Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:35.
Anne-Mari Keimiöniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:55.

Elinkeinolautakunta kuuli ennen päätöksentekoa Muonion Matkailu ry:n matkailupäällikköä Nina Vesterist

Elinkeinolautakunta keskusteli asiasta ja oli yksimielisesti sitä mieltä, että logistinen yhteys Kolarin rautatie
tärkeä saada kuntoon. Pitkällä tähtäimellä on syytä tarkastella kunnan kaikkia kuljetuksia kokonaisuutena
synergioita niiden väliltä.

Käydyn keskustelun jälkeen elinkeinolautakunta hyväksyi kokeiluliikenteen käynnistämisen esitetyllä taval
vuosineljänneksen jälkeen asia käsitellään elinkeinolauatkunnassa uudelleen.

Elinkeinolautakunta, 02.03.2021, § 6
Elinkeinolautakunta kokouksessaan 15.12.2020 / 5 § hyväksyi esitetyn
kokeiluliikenteen käynnistämisen Kolarin rautatieasemalle vuoden 2021 alusta
lukien. Hyväksymispäätöksen mukaan "ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen asia
käsitellään uudelleen", määräahatarpeiden ja muiden tähän liittyvien asioiden
selvittämiseksi.
Muonion kunnan ja yksityisen liikennöitsijän välillä on tehty "Liikennöintisopimus
joukkoliikennekokeluna 1.1.-31.3.2021". Kokeilun ensimmäiseltä kahdelta
kuukaudelta on elinkeinolautakunnassa 2.3.2021 jo jonkun verran tietoa palveluketjun
kysynnästä, muodostuvista lipputuloista, valtion- ja kunnan nettotukikertymästä.
Elinkeinolautakuntaan on tullut viestejä liikennöntisopimukseen liittyvistä aloitteista
kilpailutukseen, sekä tarpeesta sisällyttää sopimukseen erityisesti muun
linjaliikenteen haittaamikieltoa koskeva ehto. Tarkoittaa että julkisella tuella ajettavia
kutsutaksivuoroja ei voi toteuttaa niiltä saapuvilta tai lähteviltä junavuoroilta, joilta
on jo olemassaoleva linjaliikennyhteys.
Muoniosta Kolariin käynnistyneen syöttöliikennekokeilun ohessa on käyty
vuoropuhelua Enontekiön Hettaan jatkettavasta kutsutaksikokeilusta, kuntien
yhteishankkeena. Enontekiön kunta on edennyt asiassa samankaltaiseen
liikennöintisopimukseen kuin Muonion kunta, sopimuksen kesto on vähän
myöhäisempi, ja Enontekiön kunta on myös käynyt Muonion elinkeinotoimen kanssa
vuoropuhelua niiden kutsutaksivuorojen rahoittamisesta yhdessä, joilla asiakkaita
on sekä Enontekiöltä tai Enontekiölle, ja Muoniosta Kolariin tai junalta Muonioon.
Lapin Ely-keskuksen kanssa on käyty vuoropuhelua valtiontuen hakumenettelyyn
sekä myöntökriteereihin liittyen. Ely-keskuksen edustaja on saanut kaikki tiedot
kokeiluliikenteen toteuttamisesta, ja osaltaan kannustanut hankkeen jatkamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö
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Elinkeinolautakunta päättää jatkaa tässä selostetun
kokeiluliikenteen toteuttamista aina 30.6.2021 saakka.
Jatkettavaan sopimukseen lisätään teksti linjaliikenteen haittaamiskiellosta, so. että
julkisella tuella toteutettavia kutsutaksivuoroja ei saa toteuttaa päällekkäin jo
olemassa olevan linjaliikennevuorojen kanssa.
Muonion kunta hakee Ely-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti tähän
kokeiluliikenteeseen valtion tuen, todeten että Enontekiö hakee valtiontuen
erikseen. Kunnat sopivat kustannustenjaosta tilanteissa joissa asiakkaita on
kummastakin kunnasta. Kustannustenjakosopimus lähetetään lautakunnan jäsenille
kun se on kirjallisesti tehty.
Päätös
Elinkeinolautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
Pirkko Rauhala saapui kokoukseen klo 18:34 pykälän käsittelyn aikana.
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§7
Tiedoksi merkittävät asiat
Elinkeinokoordinaattori on kutsuttu Lappian moniammatillisen ohjausryhmän
jäseneksi.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö
Elinkeinolautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§8
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Kauppinen
heikki.kauppinen@muonio.fi
maaseutupäällikkö
Elinkeinolautakunnan toiminnasta vuoden 2020 ajalta olivat maaseutupäällikkö
sekä elinkeinokoordinaattori kunnan tarkastuslautakunnan kokouksessa
alustamassa elinkeinotoimen toteutumasta vuodelta 2020.
Tilaisuutta varten ja muuhunkin käyttöön laadittiin kirjalliset
koosteet toimintavuoden pääasiallisista toteutuneista toimenpiteistä. Näistä tässä
kokouksessa lyhyt referaatti. Vuosi oli poikkeuksellinen maailmanlaajuisen
koronapandemian aiheuttamien toimintahäiriöiden vuoksi. Kansalliset päätökset
toivat runsaasti lisätyötä myös kuntaorganisaatiossa, sen lisäksi että ne vaikuttivat
erittäin voimakkaasti kansainvälisestä matkailusta huomattavan
osat yritystuloa saavalla pienellä paikkakunnalla kuten Muonio on. Vaikutukset
ulottuivat suoraan ja välillisesti pääosaan alueen
yritystoimialoista, ja koronapandemian rajoitustoimien vuoksi palvelutuotannon
ylläpito vaikeutui monin tavoin.
Ehdotus
Esittelijä: Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö
Kuullaan lyhyt tiivistelmä vuoden 2020 toteutuneesta toiminnasta (Heikki
Kauppinen ja Kaisa kylä-Kaila), ja merkitään tiedoksi.

Päätös
Kuultiin. Merkittiin tiedoksi.
Ltk:n jäsen Ritva Saarensalmi esitti kaksi kommenttia:
Kiitti selonteoista ja siitä kuinka paljon on pienillä resursseilla tehty vuoden
kuluessa. Myös maaseutuhallinnon katsauksesta käy ilmi miten merkttävää
työtä kolmen kunnan alueella tehdään.
Lisäksi Saarensalmi halusi muistuutta kuntaa siitä, että kun suoritetaan
pienhankintojakin niin tulee aina muistaa käyttää paikallista tuotantoa ja
osaamista niihin, paikallisilla hankinnoilla on suuri merkitys alueen pienille
tuottajille.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §7, §8
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
§6
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 elinkeinolautakunta
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
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
kirjaamosta.

