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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 13.00 - 16.10 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kordelin Marjatta 13.00 - 16.10 Hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

 Ahlakorpi Anni 13.00 - 16.10 Jäsen Poissa klo 13.50-16.05 
 Hekkanen Raimo 13.00 - 16.10 Varajäsen  
 Nordberg Aulis 13.00 - 16.10 Varajäsen  
 Aikio Mika 13.00 - 16.10 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 
Poissa Nuorgam Eeva Jäsen  
 Porsanger Veikko Jäsen  
 Koivisto Anni Jäsen  
 Lukkari Sammol Jäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Valle Petteri Varajäsen  
 Krogerus Harri Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 13.00 - 16.10 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 13.00 - 16.10 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena  13.00 - 16.10 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Ilmari Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

55 - 69 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 8.4.2019 
 
 
 
Raimo Hekkanen  Aulis Nordberg 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 16.04.2019  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 55 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 08.04.2019 § 55  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 56 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 08.04.2019 § 56  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Hekkanen ja Aulis Nordberg. 
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Kunnanhallitus § 57 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 08.04.2019 § 57  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Inari-Saariselkä 
Matkailu Oy:n hallituksen varajäsenen nimeäminen ja 
Sivistysjohtaja-rehtorin virkavapaa. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin puheenjohtajan esittämillä lisäasioilla 

täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 58 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 08.04.2019 § 58  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Lisäksi kuullaan elinkeino- ja kehittämispäällikkö Eeva-Maarit Aikion 
selvitys ja tilannekatsaus vireillä olevista ja suunnitelluista 
hankkeista. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Sodankylän kunnan ympäristöpäällikkö Teresa Ojala kertoi 
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä sekä kuntien 
yhteistoimintasopimuksista ympäristönsuojeluviranomaisen 
tehtävien hoitoon liittyen. 
 
Anni Ahlakorpi poistui kokouksesta klo 13.50 Teresa Ojalan esittelyn 
aikana. 
 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio esitteli kunnan 
hankkeiden tilannekatsauksen. Läsnä olivat lisäksi sivistysjohtaja-
rehtori Laura Arola ja vt. perusturvajohtaja Karoliina Hjelm. 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 59 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 08.04.2019 § 59  

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 § 60 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilintarkastajan valinta 2019-2021 
 
30/00.04.02/2014 
 
Kh 08.04.2019 § 60  

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n 
mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän tilintarkas-
tajan tarkastuslautakunnan ehdotuksesta. Tarkastuslautakunta on 
päättänyt esittää jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän tilintarkas-
tajaksi KPMG Oy vuosille 2019 - 2021 kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen tehneenä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Lapin 
alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tekemän esityk-
sen kuntayhtymän tilintarkastajasta vuosille 2019 - 2021. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 61 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hankkeiden yhteinen määräaikainen hankekoordinaattori 2019-2021 
 
26/00.01.05/2019 
 
Kh 08.04.2019 § 61  

Utsjoen kunnan kuntastrategiaan on määritetty useita 
elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä lisääviä kehittämistavoitteita. Näihin 
ei ole osoitettu määrärahaa käyttötalouteen, vaan 
kehittämistoimintaa on tehty hankerahoituksella. Hankerahoituksen 
käyttämien edellyttää mm. rahoitusinstrumenttien hyvää tuntemusta, 
hankkeistamisosaamista, hankkeiden hallinnointiin liittyvää 
osaamista sekä hanketoiminnan sitomista kunnan muuhun 
toimintaan. EU-hanketoiminta on tapahtunut aikaisemmin 
pääsääntöisesti elinkeinotoimen kautta, mutta nyt mm. tekninen 
toimi on mukana Interreg-hankkeessa ja sivistystoimessa on OPH:n 
rahoituksella käynnissä etäopetushanke.  
 
Utsjoen kunnassa on tehty sekä yksityisten investointeja, että 
kunnan omia investointeja lähivuosien aikana. Käynnistymässä on 
päiväkotien ja koulujen rakentaminen kaikissa kylissä ja erityisesti 
matkailusektorilla on vireillä useita investointeja. Nämä luovat 
vahvaa pohjaa elinvoimaisuuden kehittymiselle, mutta tuovat esille 
myös haasteita rekrytointiin, asumiseen, eri-ikäisten viihtymiseen 
paikkakunnalla sekä paikkakunnalla pysymiseen. Investointien 
toteuttamisen lisäksi tulisikin suunnitella ja kohdentaa toimenpiteitä 
näihin elinvoimaisuuteen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.  
 
Utsjoen kunnassa on käynnissä hankkeita, jotka lisäävät viihtyisyyttä 
ja vetovoimaisuutta, hallittua matkailun maankäyttöä, 
paikallisuudesta lähtevien uusien palveluiden löytymistä ja olemassa 
olevien kehittämistä. Näiden luontoon ja niiden käyttämiseen 
liittyvien hankkeiden lisäksi panostetaan aluemarkkinoinnin 
vahvistamiseen ja Utsjoen tunnettuuden parantamiseen. 
Monikielisyyteen ja –kulttuurisuuteen pohjautuvien työpaikkojen ja 
yritystoiminnan syntymistä edistetään Saamen kielen etäopetus-
hankkeessa, Sámi musihkkaakademija hankkeessa ja suunnittelun 
alla on Tenojokilaakson kielikeskushanke yhdessä Norjan 
kielikeskusten kanssa. Alustavasti on suunniteltu työnimellä tuottava 
Utsjoki-hanketta, joka paneutuisi työntekijärekrytointiin, työssä ja 
paikkakunnalla viihtymiseen sekä pysymiseen. Tekninen toimi on 
mukana hankkeessa, jossa tehdään haja-asutusalueen 
jätevesilaitteisiin liittyvä kartoitus, rekisteröinti ja neuvonta. Lisäksi 
odotetaan hankepäätöstä kansainvälisestä hankkeesta, jonka 
tavoitteena on edistää vähähiilistä rakentamista huomioiden puhdas 
ja tehokas energiatuotanto. Näiden lisäksi Utsjoen kunta on mukana 
useissa alueellisissa hankkeissa mm. matkailuun liittyen. 
 
Hanketoiminta on Utsjoen kunnan kokoon nähden merkittävää ja 
päättymässä oleva ohjelmakausi mahdollistaa vielä uusien 
strategian mukaisten kehittämistoimenpiteiden käynnistämisen. 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2019 11 
 
Kunnanhallitus § 61 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nykyiset resurssit eivät riitä, vaan tulisi palkata lisäresursseja. 
Erityisesti tarvitaan henkilöä, joka on perehtynyt ja/tai perehtyy 
rahoituslähteisiin, hankkeiden taloushallintoon, raportointiin, 
kilpailutuksiin, toimenpiteiden organisointiin ja viestintään. Hän 
toimisi hallintopäälliköiden ja projektipäälliköiden tukena kehittämis- 
ja hanketoiminnassa ja niihin liittyvässä viestinnässä. Tällöin 
hallintopäälliköillä ja projektipäälliköillä olisi mahdollisuus keskittyä 
paremmin toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden sisällöllisiin 
asioihin. Tällä hetkellä heidän aikaa menee paljon ns. 
hankebyrokratian hoitamiseen.   
 
Kunnanhallitus perustaa  hankekoordinaattorin määräaikaisen 
toimen kaikkien hallintokuntien käyttöön, toimi on elinkeinotoimen 
alainen. Alkuvaiheessa kunnan tulee laittaa hankekoordinaattorin 
palkkoihin ja muihin kuluihin rahaa, mutta tavoitteena on saada 
hankekoordinaattorin palkat ja kulut tuleviin hankkeisiin. Vuodelle 
2019 palkkakuluja voidaan laittaa Utsjoen kulttuurimaisemat 
näkyviksi ja Sámi musihkkaakademiija –hankkeisiin, minkä lisäksi 
sivistystoimesta voidaan siirtää kahden kuukauden verran 
palkkakuluihin. Lisärahoitustarve vuodelle 2019 olisi 4 htkk sekä 
toimintarahaa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus perustaa hankekoordinaattorin määräaikaisen toimen 
31.12.2021 asti kaikkien hallintokuntien käyttöön ja elinkeinotoimen 
alaisuuteen. Määräaikaisuuden perusteena on EU-hankekauden 
vaihtuminen sekä kokeilu. Kunnanhallitus esittää valtuustolle 
lisämäärärahaa vuodelle 2019 20 000 euroa. Vuosille 2020 ja 2021 
palkkakulut jyvitetään hankkeisiin sekä tarvittaessa käyttötalouteen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 62 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan viestintäsuunnitelma 
 
17/00.01.02/2019 
 
Kh 08.04.2019 § 62  

Kunnan on luotava kuntalaisille mahdollisuudet osallistumiselle ja 
vaikuttamiselle kunnalliseen päätöksentekoon ja asioiden 
käsittelyyn. 
 
Kunnan viestintä on lakiin perustuvaa toimintaa. Kunnan toiminnasta 
on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille 
yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä 
palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, 
niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä 
päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä 
tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. 
 
Utsjoen kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus johtaa 
kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. 
Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen 
periaatteista sekä nimeä viestinnästä vastaava viranhaltijat. 
 
Kunnan toiminnan on oltava läpinäkyvää asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa. 
 
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat 
viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät 
saavat riittävästi tietoja valmisteltavana olevista yleisesti 
merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa niiden asioiden 
valmisteluun. Viestinnässä tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävää 
kieltä ja kunnan eri asukasryhmien tarpeet sekä saamen kielilaista 
johtuvat saamenkielisten kuntalaisten oikeudet tulee ottaa 
huomioon. 
 
Utsjoen kunnan viestintäsuunnitelma on ensimmäinen ohjeistus 
kunnan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.  
Viestintäsuunnitelman laadinta aloitettiin työpajoissa jo syksyllä 
2017, työskentelyyn osallistui kaikkien hallintokuntien edustajia. 
Viestintäsuunnitelma pohjautuu  kuntastrategiaan ja lisäksi 
työskentelyä on ohjannut kuntalaisille ja henkilökunnalle tehdyt 
kyselyt.                 
Viestintäsuunnitelma antaa kunnan viestinnässä vastuussa oleville 
tahoille ohjeet viestinnässä noudatettavista periaatteista ja 
toimintatavoista.  
Mikäli kunnassa hoidetaan kunnallista viestintää esitetyn 
suunnitelman mukaisesti, sille kuntastrategiassa asetetut tavoitteet 
toteutuvat. 
 
Ehdotus: 
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Kunnanhallitus § 62 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus hyväksyy viestintäsuunnitelmaluonnoksen Utsjoen 
kunnan viestintäsuunnitelmaksi, ja esittää sen edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Utsjoen kunnan viestintäsuunnitelmaluonnos 
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 13 22.03.2019 
Kunnanhallitus § 63 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Poikkeamislupahakemus 
 
Teknltk 22.03.2019 § 13 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Airisniemi Matti  
   
 
Rakennuspaikka Utsjoki, Kirkonkylä (890,401) 
  Tila: Aaja, RN:o 6:20 
 
Rakennushanke Loma-asuinrakennus, kerrosala 80 k-m2, 
   talousrakennus 25 k-m2. 
Lisäksi aiottuun  hankkeeseen sisältyvät grillikota ja 
puucee.Rakennusoikeutta vievät rakennukset yhteensä 120 k-m2. 
 
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen ranta-
alueelIa, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen 
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on 
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Lisäksi 
meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei 
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty 
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena.  
 
Lausunnot ja kuulemiset 
   
Utsjoen tekninen lautakunta 22.3.2019, 13 § 
 
Naapurit:    
Kuultu hakijoiden toimesta 
 
Asian esittely  
 
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Nuorgamintie 720 
 
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osioon, joka 
on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja vireillä. Kaava-alueen 
rantarakentamiseen oikeuttava kantatilamitoitus on laadittu. 
Kaavaluonnoksessa on kaavoittajan esityksenä ei 
tilalle/rakennuspaikalle ole merkitty rakennusoikeutta. 
Tilan alue on merkitty M-1 aluetta. Kaavaluonnoksen yleisissä 
määräyksissä on kuitenkin määritetty kaavanosalta 
mitoitusrantavyöhykkeen ulkopuolisille alueille harkinnan varainen 
mahdollisuus myöntää rakennuslupa suoraan, perusteena se, ettei 
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Tekninen lautakunta § 13 22.03.2019 
Kunnanhallitus § 63 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kaavan toteuttaminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
vaarannu.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä 
syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa 
säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta 
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 
 
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 
 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista; tai 
 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan 
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista 
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo 
rakennetulle alueelle.  
 
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista 
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä 
edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 
 
Päätöksen käsittely Tekninen lautakunta 
 
Rakennustarkastajan päätösesitys: 
Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 
poikkeamislupaa myönnettäväksi. 
 
Tilakohtaisen rantamitoituksen tarkastelu sekä maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.  
 
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan tilan ja emätilan rannan 
määrä ja sillä tapahtunut rakentaminen, sekä vireillä oleva 
osayleiskaava, hankkeen toteuttaminen edellä mainituin ehdoin ei 
aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun 
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö tai muita vaikutuksia.  
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Tekninen lautakunta § 13 22.03.2019 
Kunnanhallitus § 63 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Teknisen lautakunnan päätös:  
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet 
 
Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan 
julkipanon jälkeen. 
 
MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai 
sen jäljennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville 
viranomaisille ja niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä 
niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet 
 
Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi 
alueelliselle ELY-keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen 
jälkeen.  
 
Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen 
antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on 
säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava 
todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.  
 
Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen 
saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten 
toimitettava. 
 
Sovelletut oikeusohjeet  
  
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, 172§, 174§ 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 § 
 
MUUTOKSENHAKU   
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen. 
  

 
Kh 08.04.2019 § 63  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja myöntää 
rakentamista koskevan poikkeamisluvan. 
 
Päätös: 
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Tekninen lautakunta § 13 22.03.2019 
Kunnanhallitus § 63 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus hyväksyttiin. 
  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2019 18 
 
Tekninen lautakunta § 73 12.12.2018 
Kunnanhallitus § 64 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Veneenlaskuluiska 
 
Teknltk 12.12.2018 § 73 
  

Utsjoen kunnalle on tullut kuntalaisaloite veneenlaskuluiskan 
rakentamisesta Utsjoen kirkonkylälle tilan 12-15, Tenon 
tutkimusasema rantaan. 
 
Utsjoen kirkonkylällä asuu paljon henkilöitä, jotka kalastavat kesällä 
Tenolla ja säilyttävät veneitään mm. vanhan rajavartiolaitoksen/ 
nykyisen LUKE:n rannassa. Ko. ranta on kivikkoinen ja veneiden 
vienti jokeen ja sieltä pois ottaminen on veneiden kannalta 
kuluttavaa ja kivikkoisuuden vuoksi vaikeaa. 
 
Ehdotus: 
 
Tarkoitettu veneenlaskupaikka on vireillä olevassa yleiskaavassa 
merkitty LV alueena, joka mahdollistaa rantautumispaikan 
rakentamisen kaavan saatua lainvoiman. 
 
Veneenlaskuluiska ns. LUKE:n rannassa sijaitsisi keskeisellä 
paikkaa ja tulisi palvelemaan vakituisten asukkaiden lisäksi myös 
mökkiläisiä ja alueen yrittäjiä.  
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle investointimäärärahan varaamista veneenlaskuluiskan 
suunnitteluun ja sen toteuttamiseen 5.000 euroa.  
 
Uuden veneenlaskupaikan rakentamisesta on ensin neuvoteltava 
maanomistajan ja vesialueen omistajan kanssa.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

  
Kh 08.04.2019 § 64  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy investointimäärärahan vuodelle 2019 
veneenlaskuluiskan suunnitteluun ja rakentamiseen 5.000 euroa, ja 
esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Aulis Nordberg esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. 
Valmistelussa on huomioitava maanomistajan ja vesialueen 
omistajan kanta asiaan sekä selvitettävä vaihtoehtoinen muu 
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Tekninen lautakunta § 73 12.12.2018 
Kunnanhallitus § 64 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

sijoituspaikka veneenlaskupaikalle. Marjatta Kordelin kannatti Aulis 
Nordbergin esitystä. Aulis Nordbergin esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi 
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Kunnanhallitus § 65 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 08.04.2019 § 65  

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:  
Sivistyslautakunta 12.3.2019, Tekninen lautakunta 22.3.2019. 
 
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 § 66 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 08.04.2019 § 66  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 67 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 08.04.2019 § 67  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kela - Tulorekisteri helpottaa työttömyysturvan ja toimeentulotuen 

hakemista 
 
Lapin ELY-keskus - Päätös; luonnonsuojelulain 49 §:n 3 ja 4 momentin mukainen 

poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää, munien 
väliaikaista haltuunottoa sekä rauhoitettujen lintulajien osan tai 
johdannaisen hallussapitoa ja kuljetusta sekä 45 § mukainen lupa 
rauhoitettujen lintulajien johdannaisten maastavientiin 

 
Lapin liitto /Pelastuslautakunta 
 - Pöytäkirja 13.3.2019 
 
Metsähallitus - Tutkimus- ja liikkumislupa sienilajien näytteenottoon 

metsähallituksen hallinnoimilla alueella  
 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 
 - Yhtymäkokouksen 25.2.2019 pöytäkirja 
 
Valtiokonttori - Kuntatalouden tiedote 1/2019 
 
Ympäristöministeriö - Muistio; Suomalais-Norjalaisen rajavesistökomission suomalaisten 

edustajien nimeäminen 
  

Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 68 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistysjohtaja-rehtorin virkavapaa 
 
127/01.01.01/2015 
 
Kh 08.04.2019 § 68  

Sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola hakee palkatonta opintovapaata 
13.8.2019-15.6.2020 väliselle ajalle saamen kielen yliopisto-opintoja 
varten. Opinnot järjestetään poikkeuksellisesti ja vain lukuvuonna 
2019-2020 Inarissa ja etänä.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy sivistysjohtaja-rehtori Laura Arolan 
opintovapaan hakemuksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Anni Ahlakorpi palasi kokoukseen klo 
16.05 asian käsittelyn aikana. 

  
 
Jakelu Sivistysjohtaja-rehtori  
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Kunnanhallitus § 46 11.03.2019 
Kunnanhallitus § 69 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n hallituksen varajäsenen nimeäminen 
 
31/14.02.01/2016 
 
Kh 11.03.2019 § 46 
  

 
Utsjoen kunta on mukana Inari Saariselkä Matkailu Oy:n (ISM) 
toiminnassa. ISM hoitaa kansainvälisen matkailun aluemarkkinointia 
myös Utsjoen alueen osalta ja useita yrityksiä Utsjoelta on ISM:n 
jäsenenä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Utsjoki 
alueena sekä mukana olevat yritykset ovat esillä ISM:n 
markkinointiaineistoissa, messuilla, myyntitapahtumissa jne. Lisäksi 
ISM:n kautta alueelle tulee lehdistövierailuja ja 
matkanjärjestäjävierailuja. Yhteistyötä ISM:n kanssa on vahvistettu 
mm. Destination Utsjoki –hankkeen aikana.  
 
Inari Saariselkä Matkailu Oy:n matkailukoordinaattori on ilmoittanut, 
että Utsjoen kunnalla olisi nyt mahdollisuus hankkia omistukseensa 
myyntiin tullut ISM Oy:n osake. 
 
Utsjoen kunnalla olisi parempi mahdollisuus vaikuttaa ISM:n 
toimintaan, jos se olisi yhtiössä osakkaana. Tämä toisi Utsjoen 
kunnalle virallisemman aseman toiminnassa ja mahdollisuuden mm. 
osallistua yhtiökokouksiin.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan 
osakekauppaan liittyvät asiat ja valtuuttaa hänet ostamaan 
myyntitarjouksen perusteella Utsjoen kunnan omistukseen Inari 
Saariselkä Matkailu Oy:n osakkeen 1 kpl 169 euroa. Osakkeen hinta 
maksetaan kustannuspaikalta 5000 elinkeinotoimi. Kunnan 
yhtiökokousedustajaksi nimetään elinkeino- ja kehittämispäällikkö. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 08.04.2019 § 69  

Utsjoen kunnalle on esitetty varajäsenen paikkaa Inari-Saariselkä 
Matkailu Oy:n hallitukseen.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n hallituksen 
varajäseneksi kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikion. 
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Kunnanhallitus § 46 11.03.2019 
Kunnanhallitus § 69 08.04.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Inari-Saariselkä Matkailu Oy  
 Nimetty henkilö  
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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 
 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67 
  

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

 Pykälät 
 59, 68, 69 
  

 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 
 59, 68, 69 
  
 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 
 63  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 

 


