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Maaseutulautakunnan  kokous     HUOM!  Scannattu ja tallennettu sähköiseen 

järjestelmään  alkuperäinen pk  28.12.2019 

 
 

Aika  ma  17.6.2019   klo 12.00 -  (14.00) 

 

Paikka  Muonion kunnanviraston valtuustosali 

 

Läsnä  Hannu Ranta  pj 

  Kati Peltovuoma jäsen 

  Hanne Tapojärvi-Lompolo   ” 

  Juha Toivola    ” 

     

        

  Heikki Kauppinen maaseutupäällikkö 

  Hannu Lohvansuu  maataloussihteeri 

  Sakari Silen  khall. edustaja 

 

   

Poissa:  Juha Hettula,  Maijaleena Linnala, Markku Rauhala  

 

   

 

Laillisuus ja päätös- 

valtaisuus  1 §  

 

Pöytäkirjan tarkastus- Valitaan  kaksi  lautakunnan jäsentä  tarkastamaan tämän 

tapa   kokouksen pöytäkirja. 

 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus Hannu Ranta   Heikki Kauppinen 

ja varmennus  puheenjohtaja  esittelijä, pk.pitäjä 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 

  kulun mukaiseksi. 

 

    

 

  ………………………  ……………………….. 

  Juha Toivola   Kati Peltovuoma 

                            

 

Pöytäkirja asetetaan  

yleisesti nähtäville 26.6.2019 

 

 



Muonion kunta  2 

Maaseutulautakunta PÖYTÄKIRJA  17.6.2019 

Tark.               17.6.2019                   / 

 

  

 

1 § 

Kokouksen avaus,  laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 Kuntalain  50 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan 

 tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenen kutsumisesta, 

 puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa.   Voimassa olevassa hallinto- 

 säännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan  

 valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä (9. §). 

 

 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, 

 ja toimielin voi päättää esittelijän oikeudesta kokouskutsun antamiseen.  Kutsussa on  

 ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät  

 asiat (asialista).   Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mah- 

 dollista.  Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai –vel- 

 vollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.   Toimielin päättää esityslistan julkaisemi- 

 sesta Internet-sivulla.   Jäsenten lisäksi  hallituksen puheenjohtajalla on kokouksessa 

 läsnäolo-oikeus.   

 

 Toimielimen jäsenen,  joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava vara- 

 jäsen 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 pöytä- 

 kirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.  Kokous on päätösvaltainen, kun enem- 

 män kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalain 58 §). 

 

 

 Kokouskutsu ja käsiteltävien asioiden luettelo tähän kokoukseen on lähetetty 

                      sähköpostitse   7.6.2019   lautakunnan jäsenille sekä toimitettu  kunnanhallituksen   

                      edustajalle ja  kunnanjohtajalle. 

 

 

 

Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. 

 

Päätös: Puheenjohtaja julisti kokouksen olevan  päätösvaltaisena koolla. 
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2 § 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

 

 Ehdotus Lautakunta valitsee kaksi jäsentä  tarkastamaan ja allekirjoittamaan 

  tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 

 

 

 Päätös Valittiin  Juha Toivola  sekä  Kati Peltovuoma  pöytäkirjantarkastajiksi.

  

 

 

 

3 § 

Lautakunnan järjestäytyminen  kaudelle  2019 – 2020 

 

 

Kuntien yhteistoimintasopimuksessa  lautakunnan jäsenten lukumäärät,  

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien määräytyminen on säädetty  seuraavasti:  

” Kunnallisena toimielimenä isäntäkunnan kunnanhallituksen alaisuudessa toimii 

sopijakuntien yhteinen Tunturilapin maaseutulautakunta, johon kuuluu yhteensä 
(7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsen. Jäseniksi valittavista henkilöistä 
kaksi (2) jäsentä valitsee Muonion kunnanvaltuusto, kaksi (2) jäsentä  Enontekiön 
kunnanvaltuusto ja kolme (3) jäsentä valitsee Kittilän kunnavaltuusto. Jokaiselle 
jäsenelle valitaan varajäsen ja valinnat suoritetaan valtuustokausittain. 
 
Enontekiön ja Kittilän kuntia edustavien jäsenten nimeämisen yhteydessä nimetään 
myös lautakunnan puheenjohtajaksi ja 1. varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt 
siten, että kunkin valtuustokauden kahtena ensimmäisenä vuotena puheenjohtajana 
toimii Kittilän kunnan nimeämä jäsen ja 1. varapuheenjohtajana Enontekiön kunnan 
nimeämä jäsen. Kunkin valtuustokauden kolmantena ja neljäntenä vuotena 
puheenjohtajana toimii vuorostaan Enontekiön kunnan ja 1. varapuheenjohtajana 
Kittilän kunnan nimeämä jäsen. 
 
Lisäksi isäntäkunta valitsee lautakunnalle 2. varapuheenjohtajan koko 
valtuustokaudelle Muonion kuntaa edustavista jäsenistä. ”   LIITE 1. 

 

  

Ehdotus Todetaan puheenjohtajuuden vaihtuminen,  Hannu Ranta toimii  

 puheenjohtajana kauden  2019-2020,   ensimmäisenä vpj.  Juha Hettula   

 sekä  toisena vpj.  Markku Rauhala. 

 

Päätös Todettiin. 
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4 § 

Lautakunnan työskentelyyn lyhyt  katsaus;   toiminnalliset tavoitteet ja toteutumat vuodelta 2018; 

näkymät  maaseutuhallinnon  järjestelmän  osalta  (maakuntahallintosuunnitelmat ? ) 

 

 

Lainaus  lautakunnan kokouspöytäkirjasta   13.10.2018: 

 

 ”Tunturi-Lapin maaseutuhallinnon  toimialakohtaisia tehtäviä varten perustettiin  

 vuoden 2013 alusta  kolmen kunnan yhteistä päätöksentekoa varten  Enontekiön,  

 Kittilän ja Muonion kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti  maaseutulau- 

 takunta,  johon kuuluu kuntien valitsemat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä ja 

 heidän henkilökohtaiset varajäsenet. 

 Tehtävät  maaseutuhallinnolle tulevat suoraan laista  ”Maaseutuhallinnon 

 järjestäminen kunnissa 30.3.2010/210”,  ja lain perusteella on määritetty useamman  

 kunnan yhteistoiminnassa järjestettävät palvelut. 

Tätä lakia sovelletaan hoidettaessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle muualla laissa 

säädettyjä tehtäviä, jotka koskevat: 

1) maatalouden tukijärjestelmiä; 

2) maatalouden luopumistuki- ja eläkejärjestelmiä; 

3) eräiden vahinkojen korvaamista valtion varoista; (meillä erityisesti petovahingot); 

4) eläintenpitäjän rekisteröintiä; 

5) maataloustuotteen tuotantoa koskevia sopimuksia; 

6) kasvintuotantoa. 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän 

toimielintä tai viranhaltijaa, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä yhden tai 

useamman kunnan alueella.  ” 

Maaseutulautakunnan tehtävissä käsiteltiin v. 2018 aikana  kaikkiaan  1400 

hakemusta,  tukia ja korvauksia maksettiin kaikkiaan  4 301 464 euroa,  ja muilta osin 

asetetut toiminnalliset tavoitteet katsottiin täyttyneiksi.   LIITE 2. 

Tarkastellaan  vuoden  2019  toimintaa,  ja mahdollisia muutostarpeita.  Kuullaan mts. 

Hannu Lohvansuun  esittelemät tiedot kertomusvuoden tuki- ja korvausluvuista. 

 

 Ehdotus Aihekeskustelun jälkeen lautakunta merkitsee tiedoksi  saamansa infor- 

  maation. 

 

Päätös Käytiin yleistä keskustelua tukitietojen julkisuuskäsittelystä  sekä  

maaseutuhallinnon järjestelmästä  MAKU-prosessoinnissa  ja alueelli- 

 sesti kattavan palvelujärjestelmän turvaamisesta. 

 Merkittiin aihe-esittelyt  tiedoksi. 
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4 § 

Tuottajayhdistyksen / yhdistysten edustajien  puheenvuorot 

 

Kuullaan  YTA:n  tuottajayhdistysten  edustajien puheenvuorot  maataloustuotannon 

tilanteesta  sekä  ajatuksia  tarvittavista  kehittämistoimista,  joita  lautakunta voi  

viestittää  uudella hallituskaudella  toimeenpantaviksi. 

 

Ennen varsinaisia tuottajayhdistysten edustajien puheenvuoroja  maaseutupäällikkö 

esitteli  v.  2019  HALLITUSOHJELMASSA   maatalouden ja maaseutuelinkeinojen 

kehittämistä ja kannattavuuden parantamista koskevat kirjaukset. LIITE 3.  

 

 

Ehdotus Käydään aihekeskustelu  ja kirjataan  toimenpide-ehdotukset,  

kuntaorganisaatioiden ja  tuottajaliiton kautta edistettäviksi. 

 

 

Päätös Käydyssä keskustelussa  nousivat esille mm. seuraavat asiat: 

 

-   Biohajoavien jätteiden käsittelymenetelmien kehittämiseksi on 

käynnistymässä myös koko Lapin alueellinen selvityshanke;   Tunturi-

Lapin kuntien esiselvitys-hanke on  päätösvaiheessa syksyllä 2019. 

-   Biokaasuntuotannon edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet;  raaka-

ainepotentiaalin nähdään tärkeäksi alueelliseksi voimaravaksi,  mutta 

hyödyntämiseen liittyvät toimet on toistaiseksi  

yhdyskuntasuunnittelussa käynnistämättä. 

-   Biokaasuntuotantoon liittyen  rajojen yli tapahtuva raaka-aineiden 

käyttö varmistaisi ja tasapainottaisi ympärivuotista toimintaa. 

-   Lapecon roolin  toimialan kehittämistoimenpiteissä pitäisi olla  

näkyvämpi. 

-   Kuntien jätteidenkäsittely-yksiköt ja vedenpuhdistamoiden 

jatkokäsittelyiden tulisi olla vetureina alueellisen biohajoavien jakeiden 

käsittelyn kehittämisessä. 

-   Muiden maataloustuotannon kehittämistarpeiden osalta nousi esille 

yhtäältä KOTIMAISTEN RAAKA-AINEIDEN  käytön lisääminen tai 

selkeä vaatimus kaikissa julkisissa laitoksissa ja –keskuskeittiöissä;  

kotimaisuus kunniaan. 

-   Lähiruoan käyttämistavoite nousuun  myös  Muonion ja Enontekiön 

kunnissa, kuten on tapahtunut  Kittilässä ja  Sodankylässä. 

-   Mahdollisuus  kutsua  seuraavaan lautakunnan kokoukseen  

aihekeskusteluun  keskuskeittiöiden edustaja  ja  Lapin liiton  

aiheprojektien edustaja,   käsittelemään mahdollisia edistämistoimia. 

 

Keskustelun päätteeksi   puheenjohtaja  kiitti edustajia hyödyllisestä 

keskustelusta.  Aiheen käsittelyä jatketaan  seuraavissa kokouksissa. 
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5 § 

Drone-  maastotyökalustoa koskeva  hankinta 

 

Monissa  viranomaistehtävissä  on yleistynyt  uuden teknologian mukaisen kaluston käyttö,  

ilmakuvauksiin,  etsintöihin  ja  seurantatehtäviin soveltuvien  lennokkien ja  niihin 

liitettyjen kuvausteknisten laitteiden hyödyntäminen.   Uuden teknologian käyttöönotolla  

pyritään  

-   nopeuttamaan  maastossa tehtävien tarkastusten ja –valvontojen toteuttamista; 

-   vähentämään kelioloista  ja vaikeista maasto-olosuhteista johtuvia valvonnan 

puutteita; 

-   dokumentoimaan teknologian suomin keinoin  maastokohteissa tapahtuvaa 

havainnointia ja tarkastusten tulosten luotettavuutta; 

-   lisätään  sekä  valvovan viranomaisen että  porotaloudenharjoittajan oikeusturvaa 

tapauksissa joissa  tarvitaan  erityistä näyttöä  maastossa tapahtununeista sekä 

jälkihavainnoista. 

 

Maaseutulautakunnan vuosittaisten toiminnan kehittämistä koskevien suunnitelmien 

yhteydessä on tällaisten pilottitoimintojen tarpeellisuutta perusteltu jo useana vuonna, mutta 

käytännön hankintatoimia ei voida toteuttaa ennen kuin lautakunta on käsitellyt ja osaltaan 

tehnyt hankintaa koskeva  ratkaisun. 

 

Laitteistoja on  useita eri  tyyppejä markkinoilla,   hintataso vaihtelee  merkistä,  

varustelutasosta,  toimintasäde-  ym.  ominaisuuksista  riippuen   n.  1000 – 2 000 euron  

hintahaarukassa.   Meidän oloissa käytännön tehtävissä käyttäjiltä saamiemme kokemusten 

mukainen (es.  Mavec Pro-mallisto)  on 1 300 –1 600 euron  hintainen  laitepaketti. LIITE 4.   

 

Mts.  Hannu Lohvansuu toi myös tiedon että  Ruokavirastolle (MMM:n rahoitukseen)  

tehtävässä  petovahinkojen maastotarkastuskustannuksissa  voidaan  tarkastuksiin 

käytettävän laitteiston hankintahinnoista  saada  vuotuisina kuluina  korvaus 5 vuoden ajan. 

Maaseutupäällikkö kävi läpi lautakunnan TA-toteuman  16.6.2019 saakka vuodelle 2019. 

 

 

Ehdotus Lautakunta  päättää  maaseutuhallinnon  (maatalous-  ja porotalous)   

  tehtäviin käytettävän  drone- kaluston hankinnan,   ensivaiheessa    

1  laitteisto,   ja  kokemusten karttuessa sekä  tarpeiden mukaan  toinen  

laitteisto   (käyttöalueet  Muonio+Enontekiö   sekä  Kittilä). 

 

Laitehankinnat  katetaan  lautakunnan käyttökustannuksista;  

lautakunnan ostopalveluina tapahtunutta henkilöresurssointia  on 

vähennetty  eli  käsitellään lautakunnan sisäisten menolajien 

muutoksina.  

 

 

Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi  hankintaa koskevan ehdotuksen. 
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6 § 

Muut kokouksessa  esille tulevat  asiat 

 

-   Riistavahinkolain muutokset   22.3.2019  lähtien;   sisältäen säädökset  mm.  ns. Lex Halla- 

  korvausjärjestelmän muuttamisesta;   petovahinkojen ilmoittamista ja ilmoitusten liitteitä  

  koskevat muutokset.  LIITE 5. 

 

-   Muut mahdollisesti esille tulevat: 

 PESÄ-  eli   petovahinkojen sähköisen ilmoitus- ja käsittelyjärjestelmän asiantuntija  

Petteri Kivi  saapuu maaseutulautakunnan kutsusta pitämään aihekoulutustilaisuutta 

Enontekiölle  kesällä  2019  sovittavana ajankohtana.  Tilaisuuteen kutsutaan kaikki 

maaseutulautakunnan toimialueen paliskuntien edustajat. 

 

 Lautakunnan jäsenten esityksestä  maaseutulautakunnan kokouskutsuista muistutetaan  

jatkossa Whatsup-  tai  puhelimen tekstiviestillä,  koska  sähköpostiaineistot jäävät 

helposti  kiireisillä yrittäjillä  lukematta. 

 

 

Ehdotus Lautakunta käy lyhyen keskustelun ja  merkitsee tiedoksi. 

 

 Päätös Merkittiin. 

 

 

 

 

 

7 § 

Kokouksen päättäminen 

 

  

 Puheenjohtaja totesi  kokoukselle esitetyt asiat käsitellyiksi  ja päätti 

 kokouksen   klo  14.12. 

 

  

 


