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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 10.00 - 12.30 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kordelin Marjatta 10.00 - 12.30 Hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

 Nuorgam Eeva 10.00 - 12.30 Jäsen  
 Porsanger Veikko 10.00 - 12.30 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 10.00 - 12.30 Jäsen  
 Laiti Niila 10.00 - 12.30 Varajäsen  
 Aikio Mika 10.00 - 12.30 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 
Poissa Koivisto Anni Jäsen  
 Lukkari Sammol Jäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Hekkanen Raimo Varajäsen  
 Valle Petteri Varajäsen  
 Nordberg Aulis Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10.00 - 12.30 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 10.00 - 12.30 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 10.00 - 12.30 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Ilmari Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

85 - 101 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 3.6.2019 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Niila Laiti 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 10.06.2019  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 85 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 03.06.2019 § 85  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 86 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 03.06.2019 § 86  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Niila Laiti. 
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Kunnanhallitus § 87 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 03.06.2019 § 87  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Pohjois-Lapin 
alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan 

esittämällä lisäasialla täydennettynä. 
 
 Ennen varsinaisen kokouksen alkua kuultiin Utsjoen matkailun 

maankäyttösuunnitelma -hankkeen tilannekatsaus Swecon 
kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkän esittelemänä. Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 88 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 03.06.2019 § 88  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 89 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 03.06.2019 § 89  

Kuntaan on tullut 3 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovu-
tusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on 
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen 
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto- 
oikeuteen.  
 
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 
muutosta valittamalla.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluo-
vutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kau-
pan kohteisiin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 90 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoittaminen 
 
14/02.02.01/2019 
 
Kh 03.06.2019 § 90  

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 719.305,50 € euroa ylijäämäinen. 
Alkuperäisen talousarvion mukainen vuoden 2018 arvioitu ylijäämä 
oli 175.942 euroa. 
 
Toimintakulut olivat 14.081.239,21 euroa, ne toteutuivat 
taloussuunnitelmaan verrattuna 94,7 %. Toimintatuotot olivat 
3.959.915,59 euroa, taloussuunnitelmaan verrattuna toteutuma oli 
92,4 %. Toimintakate oli yhteensä -10.121.323,62 euroa.  
 
Vuonna 2018 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa, pitkäaikaisia 
lainoja lyhennettiin vuoden aikana 653.683,00 euroa. Kunnan 
lainakanta vuoden 2018 lopussa oli 4.451.913 euroa. 
 
Vuoden 2018 investointien nettomenot olivat 597.386,60 euroa.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2018 tilinpäätöksen 
ja allekirjoittaa sen. Tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten 
tilikausien yli-/alijäämien tilille. Kunnanhallitus esittää tilinpäätöksen 
edelleen tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  

 
Liitteet Liite 1 Utsjoen kunnan tilinpäätös 2018 
 
Jakelu Tarkastuslautakunta  
 Valtuusto  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2019 10 
 
Kunnanhallitus § 167 21.09.2017 
Valtuusto § 65 11.10.2017 
Kunnanhallitus § 144 05.11.2018 
Kunnanhallitus § 91 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistökauppa, Jussi Eiramo myöhemmin perustettavan yhtiön lukuun 
 
181/10.00.02/2017 
 
Kh 21.09.2017 § 167 
 Kakslauttanen Arctic Resort Oy, pääomistaja Jussi Eiramo on tehnyt 

Utsjoen kunnalle esityksen, että hän haluaa ostaa kunnalta maata 
matkailuyrityksen perustamista varten kahdesta eri paikasta. Alueet 
on merkitty liitteenä oleviin karttaliitteisiin. 

 
Ennen päätöksen tekemistä kunnanhallituksen jäsenille on selvitetty 
asian valmisteluun ja päätöksentekoon vaikuttavat ja siinä  
noudatetut lainsäännökset: 
1. Kuntalain 130 § 2 momentin suoramyyntiä koskevat säännökset.  
2. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 ja 
108 artiklat, koskien mahdollisen valtiontuen huomioimista 
kaupassa.  
3. Komission tiedonannoissa (EYVL C 209, 10.7.1997) selostettu 
menettelytapa tällaisessa kaupassa. 
 
Ennen päätöksentekoa ja myyntineuvotteluja on hankittu 
puolueettoman ja ammattitaitoisen arvioitsijan arvio, yllä mainittujen 
valtiontukisäännösten mukaisesti myynnin kohteena olevien 
alueiden arvosta.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy seuraavien 
määräalojen kaupan arvioiduilla käyvillä hinnoilla, kiinteistötunnus 
890-401-117-4 (3,39 ha) 148.000 € ja kiinteistötunnus 890-401-12-
19 (12,2 ha) 58.000 €. Lopullinen kauppakirja tuodaan 
kunnanhallituksen käsittelyyn ennen allekirjoittamista. Kauppakirjan 
ehtoihin tulee sisällyttää mm. rakennusvelvoitetta koskeva ehto. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Valt 11.10.2017 § 65 
 Liitteenä kartat maa-alueista. 

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy seuraavien määräalojen kaupan arvioiduilla 
käyvillä hinnoilla, kiinteistötunnus 890-401-117-4 (3,39 ha) 148.000 
€ ja kiinteistötunnus 890-401-12-19 (12,2 ha) 58.000 €.  
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Kunnanhallitus § 167 21.09.2017 
Valtuusto § 65 11.10.2017 
Kunnanhallitus § 144 05.11.2018 
Kunnanhallitus § 91 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisäksi valtuusto edellyttää, että lopullinen kauppakirja viedään 
kunnanhallituksen käsittelyyn ennen allekirjoittamista. Kauppakirjan 
ehtoihin tulee sisällyttää mm. rakennusvelvoitetta koskeva ehto. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio esitteli asiaa valtuutetuille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen varsinaista valtuuston kokousta 
Jussi Eiramo kertoi Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n toiminnasta 
sekä esitteli suunnittelemaansa matkailuhanketta valtuutetuille. 
  

 
Kh 05.11.2018 § 144 
  

Valtuusto on kokouksessaan 11.10.2017 § 65 hyväksynyt määräalan 
myynnin Kakslauttanen Arctic Resort Oy:lle ja edellyttänyt 
päätöksessään, että kauppakirja tuodaan kunnanhallituksen 
käsittelyyn ennen lopullisen kauppakirjan allekirjoittamista.  
 
Valtuuston päätöksen mukaisesti yhtiön ja kunnan välisen 
kiinteistökaupan kauppakirja (määräala tilasta 890-401-117-4) 
esitellään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy Kakslauttanen Arctic Resort Oy:n ja 
kunnan välisen kauppakirjan koskien määräalaa tilasta 890-401-117-
4. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli yhtiön ja kunnan välisen kiinteistökaupan 
kauppakirjan koskien määräalaa tilasta 890-401-117-4. 
 
Anni Koivisto esitti asian siirtämistä seuraavaan kunnanhallituksen 
kokoukseen, että kunnanhallituksen jäsenet ehtivät tutustua 
kauppakirjaan ennen päätöksen tekoa. Anni Ahlakorpi kannatti Anni 
Koiviston esitystä. 
 
Koska kunnanhallituksen kokouksessa oli tehty esittelijän 
esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritettiin 
nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli kunnanhallituksen pohjaehdotus 
ja EI Anni Koiviston kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Ääniä annettiin yhteensä 7 kpl, josta JAA ääniä 5 kpl (Marjatta 
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Kunnanhallitus § 167 21.09.2017 
Valtuusto § 65 11.10.2017 
Kunnanhallitus § 144 05.11.2018 
Kunnanhallitus § 91 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kordelin, Eeva Nuorgam, Veikko Porsanger, Sammol Lukkari, Ilmari 
Tapiola) ja EI ääniä 2 kpl (Anni Koivisto, Anni Ahlakorpi). 
Äänestyksen perusteella kunnanhallitus hyväksyi Kakslauttanen 
Arctic Resort Oy:n ja kunnan välisen kauppakirjan koskien 
määräalaa tilasta 890-401-117-4. 

  
 
Kh 03.06.2019 § 91  

Valtuusto on 21.09.2017 hyväksynyt perusteet (kauppahinnan 
148.000 euroa), millä kunta myy määräalan kiinteistötunnus 890-
401-117-4. Kunnanhallituksen kokouksessa 05.11.2018 § 144
 on valtuuston päätöksen mukaisesti hyväksytty kyseisen määräalan
 kauppa, (890-401-117-4) valtuuston hyväksyminen perusteiden
 mukaisesti (Hallintosääntö 68 §). 

 
Kunnanhallituksen päätöksen esittely- ja ehdotustekstissä on 
virheellisesti ostajaksi merkitty Arctic Resort Oy niminen osakeyhtiö. 
Lopullisessa kauppakirjassa on ostajaksi kirjattu Jussi Eiramo 
myöhemmin perustettavan yhtiön lukuun. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus poistaa virheellisen päätöksensä 05.11.2018 § 144  ja ratkaisee asian uudelleen siten, että kiinteistökaupan ostaja  (kauppakirjaan kirjoitettu oikein) on Jussi Eiramo myöhemmin  perustettavan yhtiön lukuun ja Utsjoen kunta myyjänä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

 
Jakelu Jussi Eiramo  
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Kunnanhallitus § 92 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarviolainan ottaminen ja lainatarjouksen hyväksyminen 
 
7/02.04.03/2017 
 
Kh 03.06.2019 § 92  

Koulu- ja päiväkotihankkeen rahoitus 
 
Utsjoen kunnanvaltuusto on talousarvion 2019 yhteydessä päättänyt 
käynnistää koulu- ja päiväkoti-investointihankkeen, jonka 
tarkoituksena on uusia Utsjoen, Karigasniemen ja Nuorgamin koulu- 
ja päiväkotirakennukset. 
 
Rakennushanke alkaa kesällä 2019 ja on kokonaisuutena valmis 
vuoden 2021 aikana ja sen kokonaiskustannus on 10 miljoonaa 
euroa. Hanke on tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan 
velkakirjalainalla. 
 
Investointi ja siihen liittyvä rahoitus ovat Utsjoen kunnan 
kokoluokassa mittavia; tarvittava rahoituksen määrä nostaa kunnan 
velkaantuneisuuden Suomen kärkiviidennekseen ja rahoitusaika 
ylittää useamman valtuustokauden. Ennen hankkeeseen lähtemistä, 
Utsjoki on varmistanut taloudellisen kantokyvyn pyytämällä 
ulkopuolisen arvion kunnan talouden kehityksestä – ja kunnan 
mahdollisuudesta maksaa lainaa myös tulevaisuudessa. Perlacon 
Oy:n tekemän selvityksen mukaan kunnan talous on vakaalla 
pohjalla ja tehtyjen painelaskelmien perusteella hanke on turvallista 
toteuttaa.  
 
Ennen tarjouspyynnön lähettämistä, lainan kriteereiksi määriteltiin 
rahoituskustannusten ennustettavuus, velkakirjan helppohoitoisuus 
ja selkeys: lainan korkokustannukset on pystyttävä ennustamaan 
tarkasti myös muuttuvassa markkinatilanteessa. Valtuuston on 
tiedettävä hankkeen käynnistyessä mahdollisimman pitkälle 
velkakirjan ehdot, kustannukset sekä se, millä perusteella ja kuinka 
usein ehdoista neuvotellaan laina-aikana. 
 
Ennen lainatarjouksen pyytämistä, käytiin kunnan ja rahoittajien 
väliset neuvottelut, joissa perehdyttiin lainamarkkina- ja 
korkotilanteeseen sekä käytössä oleviin suojausinstrumentteihin. 
 
Lainatarjoukset ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 
Lainatarjousta pyydettiin Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordea Bank Oyj:ltä 
ja Pohjolan Osuuspankilta, jotka kaikki jättivät tarjouksen. 
 
Tarjoukset on pyydetty 10 miljoonan euron suuruisesta ja 20 vuoden 
mittaisesta lainasta 6 kk Euribor -sidonnaisena. Lainatarjousten 
korkoindikaatio (vertailukorko) on ollut 8.5.2019 klo 12.00 ja 
tarjousten jättöaika 10.5.2019, klo 12.00 mennessä.  
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Kunnanhallitus § 92 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lainatarjouksen tuli sisältää vaihtoehdot vaihtuvakorkoiselle lainalle, 
10 vuoden kiinteälle korolle ja 15 vuoden koronvaihtosopimukselle. 
 
Utsjoen kunnan kaikki lainat ovat tällä hetkellä vaihtuvakorkoisia; 
kunnalla on pitkäaikaista lainaa 31.12.2018 yhteensä 4 451 913 
euroa. Lainasalkkua ei ole tällä hetkellä suojattu; yleisesti kuntien 
lainoista suojataan noin puolet. 
 
Päätöstä tehtäessä on huomioitava, että korkotilanne muuttuu laina-
aikana (20 vuotta) useampaan kertaan – eikä vallitseva 
nollakorkotaso ole pysyvä. On todennäköistä, että laina-aikana 
Utsjoen kunta ottaa lainaa myös muihin tarpeisiin, mikä muuttaa 
kunnan kokonaisrahoitustilannetta.  
 
Kunnan asettamiin tavoitteisiin parhaiten vastasi Pohjolan 
Osuuspankin 10 vuoden kiinteän koron tarjous (0,75 %). Kiinteä 
korko suojaa 70 % kunnan kokonaislainasalkusta seuraavaksi 
kymmeneksi vuodeksi. Salkun suojausaste alenee asteittain lainan 
lyhennysten mukaan. Lähtöhetkellä kiinteä korko on 0,35 %-
yksikköä kalliimpi, kuin edullisin vaihtuvakorkoinen laina (6 kk 
Euribor/0% + 0,40), mutta korkojen noustessa kiinteä korko muuttuu 
edullisemmaksi. Kiinteäkorkoiseen lainaan on mahdollista tehdä 
ylimääräisiä lyhennyksiä. 
 
Lainatarjousten vertailu on esityslistan oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy koulu- ja päiväkotihankkeiden 
rahoittamisen Pohjolan Osuuspankin tarjouksen mukaisesti siten, 
että lainamäärä on 10 miljoonaa euroa, laina-aika 20 vuotta ja korko 
10 vuoden kiinteä korko 0,75 %. Luoton nostamisesta peritään 2.000 
euron toimitusmaksu. 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat 
sopimukset. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli lainatarjousten vertailun kunnanhallituksen 
jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Keskushallinto  
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Kunnanhallitus § 93 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen vanhustentaloyhdistykseltä siirtyvä omaisuus ja velvoitteet 
 
50/00.04.04/2019 
 
Kh 03.06.2019 § 93  

Utsjoen Vanhustentaloyhdistys on päättänyt 
purkautumismenettelystä 6.4.2018. Tarkoituksena on, että 
Vanhustentaloyhdistys tulee suorittamaan purkautumisen ja 
päättämään purkautumisesta yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti purkautumiseen liittyvässä toisessa jäsenkokouksessa 
syksyllä 2019. 
 
Osana purkautumismenettelyä Vanhustentaloyhdistys on päättänyt 
luovuttaa omaisuuttaan ja velvoitteitaan Utsjoen kunnalle. 
 
Yhdistys omistaa Utsjoen kunnassa sijaitsevan vuokraoikeuden 890-
401-84-0-L1 ja sillä sijaitsevan Seitakartano-nimisen rakennuksen. 
Seitakartano on aravavuokratalo, johon kohdistuu aravarajoituslain 
mukaiset rajoitukset (vallinnanrajoitus, asianumero 
730/28.11.1996/5259). Yhdistyksellä on vuoden 2018 tilinpäätöksen 
mukaisesti Seitakartanon investointiin myönnettyä Valtionkonttorin 
lainaa jäljellä 134 944,49 €. Lainan vakuutena on Valtiokonttorin 
panttioikeus vuokraoikeuteen 890-401-84-0-L1.  
 
Edelleen Vanhustentaloyhdistys omistaa sataprosenttisesti KOY 
Seitakodin.  
 
Koska Yhdistys tullee purkautumaan, on tarkoituksenmukaista, että 
vuokraoikeus 890-401-84-0-L1 siellä sijaitsevine rakennuksineen, 
tarpeistoineen ja irtaimistoineen luovutetaan Utsjoen kunnalle. Tämä 
edellyttää myös sitä, että Valtiokonttorin laina siirretään Utsjoen 
kunnalle siten, että Utsjoen kunta tulee velalliseksi Yhdistyksen 
sijaan. Vuokraoikeuden luovutus vaatii ARA:n sekä Valtiokonttorin 
suostumuksen.  
 
Edelleen Yhdistys luovuttaisi KOY Seita-kodin osakekannan Utsjoen 
kunnalle. KOY Seita-koti tultaisiin puolestaan sulauttamaan Utsjoen 
kunnan omistamaan Ringinvatro Oy:öön myöhemmässä vaiheessa 
syksyllä 2019.  
 
Vuokraoikeus ja KOY Seita-kodin osakekanta luovutetaan 
vastikkeetta Utsjoen kunnalle. Kunta ei ole 
varainsiirtoverovelvollinen vuokraoikeuden saannosta. Osakekannan 
siirron ollessa vastikkeeton, ei tästä aiheudu Utsjoen kunnalle 
veroseuraamuksia.  
 
Vuokraoikeuden ja osakekannan luovutuskirjaluonnokset ovat 
päätöksen liitteenä 1 ja 2.  
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Kunnanhallitus § 93 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vanhustentaloyhdistys tullee toisessa jäsenkokouksessaan 
luovuttamaan myös muut jäljellä olevat varat ja velat Utsjoen 
kunnalle.  
 
Oheismateriaalina:  
1) Vuokraoikeuden siirtokirjaluonnos liitteineen 
2) KOY Seitakodin osakekannan siirtokirjaluonnos liitteineen 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle, 
että Utsjoen kunta päättää, sillä ehdolla että Valtionkonttori antaa 
suostumuksen velallisen vaihtamiseen siten, että Utsjoen kunta 
ottaa vastatakseen Seitakartanon investointiin myönnetyn lainan 
jäljellä olevan osuuden (31.12.2018 mukaisen tilanteen perusteella 
134 944,49 €) ja ARA ja Valtiokonttori pantinhaltijana antaa 
suostumuksen vuokraoikeuden 890-401-84-0-L1 siirtoon Utsjoen 
kunnalle:  
 
1) Ottaa vastatakseen Vanhustentaloyhdistyksen jäljellä olevan 
lainaosuuden Valtionkonttorilta pääomaltaan enintään 134 944,49 €.  
2) Ottaa vastaan vuokraoikeuden 890-401-84-0-L1 liitteenä 1 olevan 
vuokraoikeuden siirtokirjaluonnoksen mukaisesti 
 
3) Ottaa vastaan KOY Seita-kodin osakekannan liitteenä 2 olevan 
siirtokirjaluonnoksen mukaisesti. Päättää nimetä KOY Seitakodin 
hallitukseen 3 varsinaista jäsentä, hallituksen puheenjohtajan sekä 2 
varajäsentä. Utsjoen kunta antaa konserniohjauksen siitä, että KOY 
Seita-koti sulautetaan Ringinvatro Oy:öön.  
 
4) Ottaa vastaan Vanhustentaloyhdistykseltä mahdollisesti muut 
siirtyvät varat ja velat, jotka Vanhustentaloyhdistys siirtää Utsjoen 
kunnalle ennen yhdistyksen lopputilityksen laatimista.  
 
5) Valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Valtionkonttorilta 
siirtyvään lainaan liittyvät sitoumukset ja muut asiakirjat.  
 
6) Valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan liitteessä 1 ja 2 olevat 
siirtokirjaluonnokset ja tekemään niihin mahdollisesti tarvittavat 
teknisluontoiset muutokset ja täydennykset.  
 
7) Valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat 
muiden Vanhustentaloyhdistykseltä vastaanotettavien varojen ja 
velkojen osalta, mikäli Vanhustentaloyhdistys näiden siirrosta 
Utsjoen kunnalle erikseen päättää.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 93 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 94 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuustoaloite, Karigasniemen SER-piste 
 
68/00.01.02/2018 
 
Kh 03.06.2019 § 94  

Valtuustolle on 20.5.2019 toimitettu valtuutettu Ismo Mannisen  
allekirjoittama valtuustoaloite koskien Karigasniemen SER-pisteen 
rakentamista.  
 
Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan valtuustoaloite on sitä 
enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen 
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun 
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus siirtää asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen lautakunta  
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Kunnanhallitus § 95 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston kokouksen 20.5.2019 täytäntöönpano 
 
Kh 03.06.2019 § 95  

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten 
laillisuuden valvonnasta. 
  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty 
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa 
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee 
jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat 
olleet nähtävillä 29.5.2019. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
Liitteet Liite 2 Valtuuston kokouskutsu 20.5.2019 
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Kunnanhallitus § 96 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnan edustus vuoden 2019 kutsunnoissa 
 
92/00.04.00/2017 
 
Kh 03.06.2019 § 96  

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään 
edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan sekä 
kutsuntalääkärin kutsuntatoimitukseen. Kutsunnat pidetään Utsjoella 
20.8.2019 klo 12.00 alkaen.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan 
perusturvajohtaja Karoliina Hjelmin sekä kutsuntalääkäriksi 
vastaavan lääkärin. Lisäksi kunnanhallitus nimeää Taina Jylhän 
varaedustajaksi kutsuntalautakuntaan. 
 
Kunnanhallitus nimeää henkilön esittämään kunnan tervehdyksen 
kutsunnanalaisille. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi Aulis Nordbergin esittämään kunnan 
tervehdyksen kutsuntatilaisuudessa. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Nimetyt edustajat  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2019 21 
 
Perusturvalautakunta § 17 13.05.2019 
Kunnanhallitus § 97 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha talousarvio 2019, perusturvalautakunta 
 
108/02.02.00/2018 
 
Petultk 13.05.2019 § 17 
  

Vuoden 2019 talousarvioon avopalvelujen tulosalueelle varattu 
määräraha ylittyy 86.500 €, ylitystä ei  pystytä kattamaan 
perusturvalautakunnan talousarvioon budjetoitujen määrärahojen 
siirroilla.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle 86.500 €:n  lisämäärärahan myöntämistä avopalvelujen 
tulosalueelle kohtaan 4301-4270.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 
Kh 03.06.2019 § 97  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 86.500 € perusturvalautakunnan 
kuluvan vuoden talousarvioon avopalvelujen tulosalueelle kohtaan 
4301-4270. 
 
Päätös: 
 
Avopalvelunohjaaja Taina Jylhä esitteli asiaa kunnanhallituksen 
jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 98 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 03.06.2019 § 98  

Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päi-
vän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on ot-
to-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan 
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus 
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty vi-
ranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimus-
ajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätök-
set läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämi-
seen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla pääte-
tään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. 
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, 
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen ko-
kouksissa. 
 
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:  
Perusturvalautakunta 13.5.2019 ja Sivistyslautakunta 14.5.2019. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 99 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 03.06.2019 § 99  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 100 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 03.06.2019 § 100  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kela - Kela palvelee asiakkaita nyt myös Instagramissa 
 - Toimeentuloturvainfo; Näin ohjaat vastavalmistunutta ja työtöntä 

asiakasta 
 - Vastavalmistunut hae tukea, jos töitä ei heti löydy 
 - Henkilökohtainen palvelu avainkeino työttömien 

aktivointipolitiikassa 
 
Kuntatyönantajat - Lukion vuosityöaikaan otetun erityisopettajan virkasuhteen ehdot 

1.8.2019 lukien 
 - Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen (KVTES) 2018-2019 eräiden 
vuosilomamääräysten muuttamisesta 

 - Työehtosopimus kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön 
työehtosopimuksen (TTES) 2018-2019 eräiden 
vuosilomamääräysten muuttamisesta 

 
Lapin liitto - Hallituksen 29.4.2019 kokouksen pöytäkirja 
 - Hallituksen 27.5.2019 kokouksen esityslista 
 
Metsähallitus - Lupa muuttohaukkojen (Falco pererinus) rengastamiseen 

metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun 
varatuilla alueilla 

 - Tutkimus- ja liikkumislupa Lincoln Universityn kenttäkurssin 
näytteenottoon ja tutkimukseen Kevon luonnonpuistossa 

 - Lupa maa- ja kasvinäytteenottoon Mallan ja Kevon 
luonnonpuistoissa, Käsivarren tunturijärvet RSO-alueella sekä 
Kaldoaivin erämaa-alueella 

 - Rengastuslupa Piessuon-Luomusjoen soidensuojelualueella ja 
erämaa-alueilla 
 

Pirkanmaan ELY-keskus  
 - Jätehuollon uutiskirje, huhtikuu 
 
Valtiokonttori - Kuntatalouden tiedote 3/2019 

 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 101 03.06.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018 
 
90/00.04.02/2017 
 
Kh 03.06.2019 § 101  

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilintarkastaja ja 
tarkastuslautakunta ovat käsitelleet kuntayhtymän tilinpäätöstä 
vuodelta 2018 ja esittävät tilinpäätöksen vahvistamista ja 
vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja 
muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1 - 31.12.2018. Tilinpäätös on 
nähtävillä kokouksessa. 
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 9 § mukaan valtuustot päättävät 
tarkastuslautakunnan ehdotuksesta vastuuvapaudesta.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Pohjois-Lapin alueyhteistyön 
kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden 
myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2018. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101 
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
 89, 91, 92, 96 
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamal:la. 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen kunnanhallitus 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 89, 91, 92, 96 
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101  OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
   päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja 
puhelinnumero. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 

Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


