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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 10.00 - 10.50 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Nuorgam Eeva 10.00 - 10.50 Jäsen  
 Koivisto Anni 10.00 - 10.50 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 10.00 - 10.50 Jäsen  
 Lukkari Sammol 10.00 - 10.50 Jäsen  
 Valle Petteri 10.00 - 10.50 Varajäsen  
 Aikio Mika 10.00 - 10.50 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 
Poissa Kordelin Marjatta Hallituksen 

varapuheenjohtaja 
 

 Porsanger Veikko Jäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Hekkanen Raimo Varajäsen  
 Nordberg Aulis Varajäsen  
 Krogerus Harri Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10.00 - 10.50 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 10.00 - 10.50 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 10.00 - 10.50 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Ilmari Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

70 - 84 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 10.5.2019 
 
 
 
Anni Koivisto  Anni Ahlakorpi 

 

 
 
 
 
 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2019 3 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 17.05.2019  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 70 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 10.05.2019 § 70  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 71 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 10.05.2019 § 71  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Koivisto ja Anni Ahlakorpi. 
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Kunnanhallitus § 72 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 10.05.2019 § 72  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Irtisanoutuminen 
kunnan luottamustoimista, Jarkko Tenoranta ja Sivistystoimen 
monitoimitalojen rakentamisen aikataulu sekä lainanottovaltuuden 
myöntäminen. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena täydennettynä 

puheenjohtajan esittämillä lisäasioilla. 
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Kunnanhallitus § 73 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 10.05.2019 § 73  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 Kunnanhallitus keskusteli Lapin liiton toiminnasta mm. 

maakuntakaavoitusta koskevasta päätöksenteosta, jossa ei 
kunnanhallituksen mielestä tasapuolisesti ajeta kaikkien pohjoisten 
kuntien etua. Kunnanhallitus päätti, että Utsjoen kunta valmistelee ja 
antaa asiassa lausunnon ja kannanoton Lapin liitolle.  
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja nimesi työryhmän laatimaan 
lausuntoa. Työryhmään nimettiin kunnanjohtaja, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, Anni Koivisto, Anni Ahlakorpi, Sammol Lukkari ja 
Mika Aikio. Lausuntoluonnos esitellään kunnanhallituksen 
seminaarissa 20.5.2019. 
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Kunnanhallitus § 74 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 10.05.2019 § 74  

Kuntaan on tullut 1 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 § 105 05.06.2017 
Valtuusto § 40 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 75 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston puheenjohtajiston vaali 
 
105/00.00.01/2017 
 
Kh 05.06.2017 § 105 
  

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikau-
dekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Utsjoen kunnan hallintosäännön mukaan valtuustossa on 
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto 
valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa hallintosäännön 
mukaisesti toimikaudelle 2017-2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 19.06.2017 § 40 
  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa hallintosäännön mukaisesti toimikaudelle 2017-
2019. 
 
Päätös: 
 
Valtuusto vahvisti yksimielisesti valtuuston puheenjohtajiston 
toimikaudelle 2017-2019 seuraavasti: 
 
Mika Aikio, puheenjohtaja 
Henry Valle, I varapuheenjohtaja 
Uula Tapiola, II varapuheenjohtaja 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Mika Aikio jatkoi siirtyi kokouksen 
puheenjohtajaksi. 
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Kunnanhallitus § 105 05.06.2017 
Valtuusto § 40 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 75 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tauko klo 13.00-13.20. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti 
nimenhuudon. Nimenhuutoluettolo liitteenä nro 4. 

  
 
Kh 10.05.2019 § 75  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa hallintosäännön 
mukaisesti toimikaudelle 2019-2021. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 106 05.06.2017 
Valtuusto § 41 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 76 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 
 
106/00.00.01/2017 
 
Kh 05.06.2017 § 106 
  

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän 
jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
 
KuntaL 73 § rajaa vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen: 
 
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan 
palveluksessa oleva henkilö  
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden 
valmistelusta   
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä 
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu 
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen pu-
heenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen 
ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa 
vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin 
kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa olevia henkilöitä. 
 
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa 
olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäseneen.  
 
Vaalikelpoisuuteen kunnanhallitukseen vaikuttavat ensinnäkin 
vaalikelpoisuusrajoitukset valtuustossa. Henkilö, joka ei ole 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole myöskään vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen.  
Toiseksi rajoitukset koskevat välittömästi kunnanhallituksen alaisen 
henkilöstön lisäksi lautakuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita.  
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Kunnanhallitus § 106 05.06.2017 
Valtuusto § 41 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 76 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kolmanneksi rajoitukset koskevat kunnanhallituksen tehtäväalueella 
toimivan konserniyhteisön henkilöstöä.  
 
Neljänneksi rajoitukset koskevat kunnan henkilöstön 
edunvalvonnasta vastaavia henkiöitä.  
 
Viidenneksi vaalikelpoisuusrajoitus voi kohdistua kunnassa toimivien 
liikeyritysten johtohenkilöihin, ei kuitenkaan kunnan määräysvallassa 
olevien liikeyritysten johtohenkilöihin.  
 
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei 
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston 
toimikautta lyhyempi. 
 
Lisäksi vaalissa on huomioitava tasa-arvolaki. Toimielimessä tulee 
olla edustettuna toista sukupuolta vähintään 40 %. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa kunnanhallituk-
sen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toi-
mikaudeksi sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että kunnanhallituksen 
jäsenet ja varajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. 

  
 
Valt 19.06.2017 § 41 
  

Ehdotus: 
 
Valtuusto suorittaa kunnanhallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten 
varajäsenten vaalin kahden vuoden toimikaudeksi sekä nimeää 
jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: 
 
Valtuusto vahvisti yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenten vaalin 
toimikaudelle 2017-2019 seuraavasti: 
 
Jäsen      Varajäsen 
Ilmari Tapiola, puheenjohtaja    Rauna Guttorm 
Marjatta Kordelin, varapuheenjohtaja   Lotta-Inkeri Saari 
Eeva Nuorgam     Raimo Hekkanen 
Veikko Porsanger     Henry Valle 
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Kunnanhallitus § 106 05.06.2017 
Valtuusto § 41 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 76 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Anni Koivisto     Aulis Nordberg 
Anni Ahlakorpi     Harri Krogerus 
Sammol Lukkari     Maritta Lukkari 
 

Kh 10.05.2019 § 76  
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa 
kunnanhallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin 
toimikaudelle 2019-2021 sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 121 18.09.2018 
Sivistyslautakunta § 134 10.10.2018 
Kunnanhallitus § 77 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Inarin kunnan lausuntopyyntö yhteisestä kielistrategiasta 
 
121/00.04.02/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 121 
  

Inarin kunnanhallitus on 18.6.2018 kokouksessaan käsitellyt 
valtuustoaloitetta Inarin kuntaan laadittavasta kielistrategiasta. 
 
Inarin kunnanhallituksen asian valmistelussa on tuotu esille, että 
saamelaisaluseen kaikki kunnat, Saamelaiskäräjät ja 
Saamelaisalueen koulutuskeskus olisi hyvä ottaa mukaan työhön 
jonka tavoitteena olisi laatia yhteinen, yhteistoiminnassa toteutettava 
kielistrategia vuoden 2019 aikana. Lausunto pyydetään toimittamaan 
31.10.2018 mennessä. Lausuntopyyntö on oheismateriaalina.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee lausuntopyynnön tiedoksi ja siirtää asian 
sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 10.10.2018 § 134 
  

Sivistyslautakunta keskustelee Inarin kunnanhallituksen 
ehdotuksesta laatia yhteinen kielistrategia vuoden 2019 aikana.  
 
Inarin kunnan ehdottamassa kielistrategiassa kartoitettaisiin 
saamenkielisten palveluiden tila sekä määriteltäisiin tavoitteet ja 
keinot, joilla tavoitteisiin päästään.  
 
Inarin kunnanhallitus ottaa esille sen, että saamelaisalueen kuntien 
haasteet esimerkiksi saamenkielisen henkilöstön saatavuudessa 
ovat yhteisiä. Lisäksi he huomioivat resurssi- ja osaamiskysymyksen 
pienissä kunnissa, mikä puoltaisi strategian laatimista yhdessä. 
Valtakunnassa on meneillään tärkeitä saamenkielisiä palveluita 
koskevia uudistuksia, kuten maakuntauudistus ja kielilain uudistus, 
joihin kielistrategialla voisi olla vaikutusta.  
 
Utsjoen kunnassa ei ole kielistrategiaa. Utsjoen kuntastrategiassakin 
laadukkaat palvelut molemmilla kunnan kielillä on merkittävässä 
osassa. Kielistrategia voisi edesauttaa eri kieliryhmien palvelujen 
suunnitelmallista kehittämistä.  
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Kunnanhallitus § 121 18.09.2018 
Sivistyslautakunta § 134 10.10.2018 
Kunnanhallitus § 77 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoki on ainoa saamelaisalueen kunta, jossa saamelaiset ovat 
enemmistönä ja saamenkielisiä on puolet väestöstä. Utsjoen kunta 
vastaa saamen kielilain vaatimuksiin muita saamelaisalueen kuntia 
laajemmin. Yhteisen strategian laadinnassa tulisi huomioida, että 
Utsjoen kunnan erityispiirteet ja tarpeet tulevat esille.  
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen sivistyslautakunta lausuu Inarin kunnanhallitukselle, että 
kuntien yhteisen kielistrategian laatiminen on mahdollista, ja nimeää 
asiaa valmistelevaan työryhmään 2 jäsentä. 
 
Päätös: 
 
Elle Aikio ehdotti, että kuntien yhteisen kielistrategian laatiminen on 
mahdollista. Työryhmän jäsenet nimetään myöhemmin. Ehdotusta 
kannatettiin yksimielisesti. 
 
Päätökseksi Elle Aikion ehdotus. 
 
 
  

 
Kh 10.05.2019 § 77  

Inarin kunta on pyytänyt Utsjoen kuntaa nimeämään kielistrategiaa 
valmistelevaan työryhmään yhden jäsenen ja tälle varajäsenen 
15.5.2019 mennessä.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää kielistrategiaa valmistelevaan työryhmään 
yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.  
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi työryhmän varsinaiseksi jäseneksi Elle Aikion 
ja hänen varajäsenekseen sivistysjohtaja-rehtori Laura Arolan. 

  
 
Jakelu Inarin kunta  
 Nimetyt jäsenet 
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Kunnanhallitus § 45 11.03.2019 
Kunnanhallitus § 78 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen asemakaavan muutos korttelissa 62 
 
Kh 11.03.2019 § 45 
  

Utsjoen kunnanhallitus päätti 11.2.2019 § 30 asettaa Seitap Oy / 
Tapani Honkasen valmisteleman Utsjoen asemakaavan korttelin 62 
asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti 
osallisten ja muiden kuntalaisten mielipiteen kuulemista varten 
nähtäville 14.2. – 1.3.2019 väliseksi ajaksi. 
Kaavaluonnokseen ei esitetty yhtään mielipidettä.  
 
Sovelletut oikeusohjeet:  
Maankäyttö- ja rakennuslaki 65§,  
Maankäyttö- ja rakennusasetus 27 ja 28 §.   
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää asettaa Utsjoen asemakaavan korttelin 62 
asemakaavaehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti 
nähtäville 30 päivän ajaksi ja päättää pyytää kaavaehdotuksesta 
MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. Kaavaehdotus ja sen selostus 
liitteenä.  
 
Päätös:  
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  

 
Kh 10.05.2019 § 78  

Utsjoen asemakaavan korttelin 62 asemakaavaehdotus on pidetty 
MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.3. – 
12.4.2019 asetuksen mukaisen 30 päivän ajan. Asemakaavan 
muutosehdotuksesta ei nähtävänäoloaikana jätetty yhtään 
muistutusta. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. 
Lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus ja Saamelaismuseo Siida. 
Asemakaavan selostus sekä kaavan laatijan vastine lausuntoihin  
liitteenä. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 § 
Korjatut asemakaavan muutosehdotus ja sen selostus liitteinä.  
 
Ehdotus:  
 
Utsjoen kunnanhallitus päättää hyväksyä 13.3. – 12.4.2019 julkisesti 
nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen tehtäväksi nähtävilläolon 
jälkeisenä teknisenä korjauksena Lapin ELY-keskuksen 
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Kunnanhallitus § 45 11.03.2019 
Kunnanhallitus § 78 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

lausunnossaan esittämän täydennyksen muinaisjäännöstä koskevan 
merkinnän selitykseen kuten kaavan laatija on vastineessaan 
esittänyt sekä kaavaselostukseen tehtäväksi kaavan laatijan 
esittämät täydennykset. 
 
Kunnanhallitus esittää edellä mainituin täydennyksin korjatun 
Utsjoen asemakaavan korttelin 62 asemakaavan muutoksen 
valtuuston hyväksyttäväksi.  
 
Päätös:  
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 79 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tontin ostotarjous, Linnea Rasmus 
 
77/10.00.02/2018 
 
Kh 10.05.2019 § 79  

Linnea Rasmus on tehnyt Utsjoen kunnalle ostotarjouksen 
vuokratontista, joka sijaitsee Utsjoen kirkonkylän asemakaava-
alueella korttelissa AO 29, tontti nro 1. Hakijalla on tontilla 
omakotitalo. 
 
Valtuusto on vahvistanut ko. kaavamerkinnällä olevien tonttien 
myyntihinnaksi 2,90 euroa/m2, tontin koko on n 1.550 m2, eli 
kauppahinnaksi tulee 4.495,00 euroa. 
 
Kunnanhallitus on päätösvaltainen asiassa. 
 
Valmisteli: rakennustarkastaja. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää myydä ko. tontin kauppahinnalla 4.495,00 
euroa valtuuston vahvistaman taksan mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
  

 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 80 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 10.05.2019 § 80  

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:  
Elinkeinolautakunta 11.4.2019, Tekninen lautakunta 29.4.2019. 
 
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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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 10.05.2019 § 81  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 82 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 10.05.2019 § 82  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kela - Toimeentuloturvainfo 
 
Kuntaliitto - Yleiskirje 3/2019; Kunnan jätehuollon järjestämisvastuu muuttui 

vuoden 2019 alussa 
 
Kuntatyönantajat - Yleiskorotuksen 1.4.2019 vaikutus Kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen 2018-2019 maksettaviin työaikakorvauksiin ja 
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-
18) maksettaviin työaikakorvauksiin 

 - Kuntatyönantajien osallistuminen kunta-alan työn murroksen 
seurantaan 

 
Lapin aluehallintovirasto 
 - Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna 
2019 

 - Päätös saamenkielisen ja saamen kielen opetukseen myönnettävä 
valtionavustuksen ennakko vuodelle 2019 

 - Päätös saamenkielisen varhaiskasvatuksen turvaamiseksi 
osoitetun määrärahan käytöstä vuonna 2019 

 
Metsähallitus - Liikkumislupa liikkumiseen Kevon luonnonpuistossa, Birdlife Suomi 

ry 
 - Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen 

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla 
koko maassa, Matti Kulju 

 - Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen 
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla 
koko maassa, Ympäristöhallinnon kasvityöryhmä 

 
Perämeren jätehuolto Oy 
 - Vuosikertomus 2018 
 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 
 - Yhtymäkokouksen 14.4.2019 kokouksen pöytäkirja 
 
Sisäministeriö - Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2019 voimaan 

tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2020 
 
Ympäristöministeriö - Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen 

selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot 
 
Päätös: 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 83 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista, Jarkko Tenoranta 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 10.05.2019 § 83  

Jarkko Tenoranta on 6.5.2019 ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnan 
luottamustoimista. Jarkko Tenoranta on valtuuston jäsen.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Jarkko 
Tenorannalle eron valtuuston jäsenyydestä. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että 
Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen Puolueen 
vaaliliiton 1. varavaltuutettu Lotta Holma nousee valtuuston 
varsinaiseksi jäseneksi ja vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä: 
1. Nils Eric Lukkari 
2. Marjut Mellanen 
3. Anne Parkkonen 
4. Riikka Guttorm 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 84 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistystoimen monitoimitalojen rakentamisen aikataulu sekä lainanottovaltuuden 
myöntäminen 
 
Kh 10.05.2019 § 84  

Utsjoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.01.2019 hyväksynyt 
talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-
2021. 
 
Utsjoen kuntaan on päätetty rakentaa kolme koulu-
/monitoimirakennusta, rakennuksiin sijoittuu myös päiväkodit. 
Valtuusto on edellyttänyt, että rakennushankkeiden rahoitus (laina ja 
korkoehdot) neuvotellaan yhdellä kertaa. 
 
Vuoden 2019 talousarvion käsittelyssä valtuusto hyväksyi ponnen, 
jonka mukaan Karigasniemen päiväkodin ja Karigasniemen koulun 
investoinnit yhdistetään siten, että päiväkodin suunnittelussa ja 
rakentamisessa huomioidaan tulevan koulun rakentaminen. 
 
Utsjoelle rakennettavan koulu-/monitoimitalon kilpailutus on 
päättynyt ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 29.4.2019 
valinnut hankkeen KVR urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen (3 998 352) tehneen Lehto Tilan Oy -
nimisen osakeyhtiön. 
 
Karigasniemelle rakennettavan koulu-/monitoimitalon KVR-urakan 
kilpailutus on vireillä. 
 
Nuorgamin monitoimitalon suunnittelu aloitetaan vielä kuluvan 
kevään aikana ja senkin osalta suunnittelu toteutuu valtuuston 
edellyttämällä tavalla vuoden 2019 aikana. 
 
Karigasniemen päiväkodin ja monitoimitalon suunnitteluun ja 
rakentamiseen on investointiohjelmassa varattu määräraha 
seuraavasti: 
   
 Kok.kust 2019 2020 2021 
Päiväkoti    650 000 650 000   
Monitoimitalo 2 200 000 100 000 1 100 000 1 000 000 
 
Karigasniemen monitoimitalon rakentaminen on mahdollista ja 
tarpeellista aloittaa vuoden 2019 aikana ja saattaa loppuun jo 
vuoden 2020 aikana. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiohjelmaa korjataan 
valtuuston hyväksymän ponnen mukaisesti niin, että Karigasniemen 
päiväkodin ja monitoimitalon suunnittelun ja rakentamishankkeen 
toteutuessa yhtenä hankkeena, hankkeiden suunnitteluun ja 
rakentamiseen varatusta määrärahasta (yhteensä 2,85 milj. euroa) 
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Kunnanhallitus § 84 10.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

siirretään vuodelta 2020 vuodelle 2019 675.000 euroa ja vuodelta 
2021 vuodelle 2020 1,0 milj. euroa. Rakennushanke toteutetaan vv. 
2019-2020. 
 
Kunnanhallitus käsittelee lainatarjoukset ja tekee lainapäätöksen 
seuraavassa kokouksessaan. Kunnanhallitus valtuuttaa 
kunnanjohtajan hoitamaan lainajärjestelyt ja allekirjoittamaan 
tarvittavat laina-asiakirjat ko. lainan nostamiseksi. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 
kunnanhallitukselle kilpailutetun 10 milj. euron mukaisen 
lainanottovaltuuden. 
 
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 
 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84 
  

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

 Pykälät 
 74, 77, 79 
  

 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 
 74, 77, 79 
  
 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 

 


