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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 13:00 - 16:20 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kordelin Marjatta 13:00 - 16:20 Hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

 Nuorgam Eeva 13:00 - 16:20 Jäsen  
 Porsanger Veikko 13:00 - 16:20 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 13:00 - 16:20 Jäsen  
 Lukkari Sammol 13:00 - 16:20 Jäsen  
 Nordberg Aulis 13:00 - 16:20 Varajäsen  
 
Poissa Koivisto Anni Jäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Hekkanen Raimo Varajäsen  
 Valle Henry Varajäsen  
 Krogerus Harri Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 13:00 - 16:20 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 13:00 - 16:20 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 13:00 - 16:20 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Ilmari Tapiola            Marjatta Kordelin            Marja Länsman 
 puheenjohtaja           puheenjohtaja § 107        pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

103 - 126 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 18.9.2018 
 
 
 
Veikko Porsanger  Aulis Nordberg 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 25.09.2018  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 103 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 18.09.2018 § 103  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 104 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 18.09.2018 § 104  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Porsanger ja Aulis Nordberg. 
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Kunnanhallitus § 105 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 18.09.2018 § 105  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Anni Ahlakorpi ilmoitti olevansa esteellinen sivistyslautakunnan 
varajäsenen tehtävään, koska hän työskentelee sivistyslautakunnan 
alaisena työntekijänä lukukaudella 2017-2018. Kunnanhallitus päätti 
käsitellä lisäasiana Anni Ahlakorven irtisanoutumisen ko. 
luottamustoimesta. 
 

 Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena em. 
lisäasialla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 106 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 18.09.2018 § 106  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 107 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 18.09.2018 § 107  

Kuntaan on tullut 12 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: 
 
Ilmari Tapiola ja Eeva Nuorgam ilmoittivat olevansa esteellisiä asian 
käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että Marjatta Kordelin toimi 
puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 108 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Inergian omistajan ennakkokäsityksen hakeminen 
 
118/00.04.05/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 108  

Inergian yhtiörakenteen kehittämiseen liittyen yhtiön hallitus on 
antanut toimeksi selvittää yhtiörakenteen yksinkertaistamisen 
edellytykset ja mahdollisuudet. 
 
Inergian hallitus on päättänyt kokouksessaan 12.6.2018 pyytää 
omistajilta; Inarin kunnalta, Utsjoen sähköosuuskunnalta ja Utsjoen 
kunnalta omistajan ennakkokäsitystä Inergia Oy:n yhtiörakenteen 
kehittämisestä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus kuulee Inergia Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokisen 
esityksen ja antaa tämän jälkeen omistajan ennakkokäsityksen 
yhtiörakenteen kehittämisestä. 
 
Päätös: 
 
Inergia Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokinen esitteli yhtiörakenteen 
muutosta kunnanhallituksen jäsenille. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Jakelu Inergia Oy  
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Kunnanhallitus § 109 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rajan ylittävä vesi- ja jätevesiyhteistyö Tenojoen vaikutusalueella 
 
123/00.01.05/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 109  

Inarin Lapin Vesi Oy sekä Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kunnat 
hakevat yhdessä rahoitusta Interreg Pohjoinen 2014-2020 
hankkeelle; Rajan ylittävä vesi- ja jätevesiyhteistyö Tenojen/ Tanan 
varrella (Tana River II) vuosille 2019-2021, loppuraportoinnit vuoden 
2022 aikana. Hankeen kokonaiskustannus on 396 917 euroa, 
hanketta rahoitetaan Euroopan alueellisesta kehittämisrahastosta ja 
Lapin liitosta. 
 
Hanke ohjautuu Suomi-Norja rajavesikomission työhön ja 
rajanylittävään yhteistyöhön Tenojoen vesistöalueella.  
 
Hankkeen 1. osiossa tehdään suunnitelmat yhteisten jäte- 
vesihuoltojärjestelmien kehittämiseksi. Kehityskohteena ovat 
erityisesti Karigasniemen ja Karasjoen yhteinen 
jätevedenpuhdistamo, talousveden toimitus Karigasniemeltä 
Karajoelle ja talousveden toimitus Nuorgamista Venekenttään ja 
varaveden toimitus Pulmangista Nuorgamiin. 
 
Hankkeen 2. osiossa keskitytään kiinteistökohtaisiin  
jätevesijärjestelmiin. Esimerkiksi Suomen puolella on n. 400 
kiinteistöä 100 metrin etäisyydellä Tenojoen vesistöstä. 
 
Hankkeessa ja sen varoilla palkataan Utsjoen kuntaan työntekijä 
tekemään kiinteistökohtaista neuvontatyötä ja yhteistyössä 
kiinteistön omistajien kanssa suunnittelemaan, miten kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmät saadaan vastaamaan voimassa olevan 
jätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelulain mukaisia säännöksiä.  
 
Hankkeen konkreettinen tavoite on selvittää kiinteistökohtaiset 
jätevedenkäsittelyjärjestelmät sekä niiden saneeraustarpeet ja antaa 
tätä koskevaa tarpeellista ja asiantuntevaa neuvontapalvelua haja-
asutusalueen kiinteistönomistajille. 
 
Utsjoen kunnan vastinrahoitusosuus on 28 425 euroa. Tämä 
katetaan vakituisten työntekijöiden työpanoksella. Lisäksi kunta saa 
avustusta välillisiin kustannuksiin, kuten toimitilojen vuokriin, 
toimistotarvikkeisiin, tietokoneisiin, puhelimiin yms. kuluihin 15 % 
palkkakustannuksista eli n. 22.500 euroa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy hankkeeseen osallistumisen ja mikäli 
hankkeen rahoitus hyväksytään ja hanke toteutuu kunnan 
vastinrahoituksen määrän 28 425 euroa, joka katetaan vakituisten 
työntekijöiden työpanoksella. 
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Kunnanhallitus § 109 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 
Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja Paulus Lepistö esitteli 
hankkeen kunnanhallituksen jäsenille. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Jakelu Inarin Lapin Vesi Oy  
 Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 110 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen luontotuvan rakentaminen virastotalon yhteyteen 
 
119/10.03.02/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 110  
 Utsjoen kirkonkylällä vuodesta 1995 toiminut Utsjoen luontotupa 

tuhoutui tulipalossa maaliskuussa 2017. Tuvalla oli Metsähallituksen 
Lapin Luontopalvelujen asiakaspalvelupiste, joka oli avoinna kolme 
kuukautta vilkkaimpana kesäsesonkina - kesäkuun puolesta välistä 
syyskuun puoleen väliin. Tuvan palvelut olivat retkeilyneuvonta ja 
Utsjoen kunnan matkailuinfo, näyttely alueen luonnosta ja 
kulttuurista sekä lupa- ja pientuotemyynti. Tuvalla oli myös 
puistonjohtajan toimisto. Asiakaskäyntejä oli kesäisin noin 3 000, 
viimeisimpinä vuosina, kun tupa oli auki vain arkisin käyntejä oli n.  

 2 500. Retkeily- ja matkailuneuvonta on toiminut kaksi kesää 
väistötiloissa Áilegas-keskuksessa. 

  
 Keväällä 2018 käynnistettiin selvitystyö Metsähallituksen 

asiakaspalvelun tarjoamisesta yhteistyössä eri kumppaneiden ja 
heidän palveluidensa kanssa. Kunnan edustajina neuvotteluissa 
ovat olleet Mika Aikio, Ilmari Tapiola, Vuokko Tieva-Niittyvuopio, 
Markku Porsanger ja Eeva-Maarit Aikio. 

  
 Utsjoen kunta ja Metsähallitus ovat tehneet tiivistä yhteistyötä 

kunnan matkailuinfon järjestämisessä ja kunnan alueella olevien 
retkeilyrakenteiden ylläpidossa, tälle kumppanuuspohjalle selvitystyö 
rakennettiin.  

 
 Metsähallitus tarvitsee käyttöönsä asiakaspalvelu-, näyttely-, 

toimisto- ja sosiaalitilat. Metsähallituksen Lapin luontopalveluilla on 
käytössään vakuutusrahoina saadut 350 000 €. Summa suunniteltiin 
jaettavaksi pitkäaikaiseen vuokraan tai rakennus-investointiin  

 300 000 € ja näyttelyn tuottamiseen 50 000 €. 
  
 Utsjoen kunta tarvitsee matkailuneuvonta- ja toimistotilan. Utsjoen 

kunta osoittaa myöhemmin päätettävän summan investointiin, 
arviolta 100 000 € - 200 000 € 

 
Kustannustehokkain ja toiminnallisesti järkevin vaihtoehto on ns. 
laajan asiakaspalvelun eli kunnan yhteistoimintapalvelun sekä 
retkeily- ja matkailuneuvonnan järjestäminen ja näyttelytilan 
sisällyttäminen laajennusosana kunnan virastotalon yhteyteen.  
 
Metsähallitus ja Utsjoen kunta jakaisivat puoliksi yleisötilat 
(tuulikaappi, aula, wc-tilat), asiakaspalvelutilan, henkilökunnan 
sosiaalitilat sekä tekniset tilat (varasto, käytävät). Näyttelytila, 
myymälänurkkaus ja yksi toimisto olisi yksinomaan Metsähallituksen 
käytössä. Kunnan käytössä olisi yksi toimisto. Virastotalo on 
kiinteistöyhtiön omistama: kunnan laajennustiloja hallinnoisi 
kiinteistöyhtiö ja Metsähallitus hallinnoisi omaa osuuttaan tiloista. 
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Kunnanhallitus § 110 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Arvioitu rakentamisen kokonaiskustannus 542 500 € jakautuisi 
käytössä olevien tilojen suhteessa: Metsähallitus 104 m2 ja 
investointi 362 250 €; Utsjoen kunta n. 52 m2 ja investointi 180 250 
€. Metsähallituksella on käytössään vakuutussumma 350 000 €, ja 
tähän summaan rakennussuunnittelu- ja -investointi sovitetaan. 
Rakennusvaiheen aikana haetaan erillisrahoitusta Utsjoen luonnosta 
ja kulttuurista kertovaan näyttelyyn. Jos rakennus valmistuu ennen 
näyttelyrahoituksen toteutumista, näyttelytilassa hyödynnetään 
olemassa olevaa näyttelymateriaalia esimerkiksi Siidaan aiemmin 
tuotetuista vaihtuvista näyttelyistä. 
 
Metsähallitus osoittaa edelleen vuosittain noin kolmen kuukauden 
henkilöstöresurssin retkeily- ja matkailuneuvontaan, kunta järjestää 
asiakaspalvelun muina aikoina. Toiminnallisesti olisi tärkeää 
varautua siihen, että Tenon kalatalousalueen toiminnan rahoituksen 
toteutuessa vuoden 2019 alusta alkaen, Tenojoen 
kalastuslupaneuvonta ja -myynti voitaisiin myös järjestää uusissa 
asiakaspalvelutiloissa. Näyttelytila suunnitellaan siten, että 
matkailuyritykset pystyvät hyödyntämään sitä myös virallisten 
aukioloaikojen ulkopuolella. 
 
Mikäli päätökset rakennussuunnittelun ja -toteutuksen rahoituksesta 
tehdään syksyn 2018 aikana, on suunnittelu mahdollista aloittaa 
vuoden 2018 loppupuolella.  
   
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tehdyn selvityksen tietoonsa ja hyväksyy 
selvityksessä esitetyn toimintamallin luontotuvan tilojen 
rakentamisesta virastotalon yhteyteen tehtävään laajennusosaan 
sekä siinä esitetyn rakennussuunnittelun ja - toteutuksen jatkamisen 
hyväksytyn vaihtoehdon mukaisesti. Kun lopullinen suunnitelma on 
valmis, tuodaan se vielä hallitukselle tiedoksi ja hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että hankeen 
suunnitteluun ja toteutukseen varataan 180.000 euron määräraha 
vuoden 2019 talousarvioon.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 111 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 18.6.2018 kokouksen täytäntöönpano 
 
14/00.02.00/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 111  

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 25.6.2018. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuuston 18.6.2018 kokouskutsu 
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Kunnanhallitus § 112 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Luottamustoimen hoitamisen päättyminen, Outi Kujala 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 112  

Outi Kujala on toiminut keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana, 
tarkastuslautakunnan varajäsenenä (Maija Länsman) sekä 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän varajäsenenä (Antti 
Katekeetta).  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 
-toteaa Outi Kujalan luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi 
-suorittaa uuden keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, 
tarkastuslautakunnan varajäsenen sekä Kolpeneen 
palvelukeskuksen varajäsenen vaalin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 113 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista, Henry Valle 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 113  

Henry Valle on 4.9.2018 ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnan 
luottamustoimista. Henry Valle on valtuuston I varapuhteenjohtaja, 
kunnanhallituksen varajäsen (Veikko Porsanger), 
perusturvalautakunnan varajäsen (Anne Parkkonen) sekä valtuuston 
vaalilautakunnan varajäsen (Marjatta Kordelin). 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Henry Vallelle eron kunnan luottamustoimista, 
 - valtuusto nimeää keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan, sekä 
suorittaa uuden kunnanhallituksen varajäsenen, 
perusturvalautakunnan varajäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen 
vaalin. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että 
Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen Puolueen 
vaaliliiton 1. varavaltuutettu Jarkko Tenoranta nousee valtuuston 
varsinaiseksi jäseneksi ja vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä: 
1. Lotta-Inkeri Holma 
2. Nils Eric Lukkari 
3. Marjut Mellanen 
4. Anne Parkkonen 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 114 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen kokousajankohdat syksylle 2018 
 
9/00.02.01/2017 
 
Kh 18.09.2018 § 114  

Utsjoen kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää 
varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 
Kunnanhallituksen kokoukset ovat alkaneet pääsääntöisesti klo 
10.00 ja kokouspaikkana on ollut kunnanviraston kunnanhallituksen 
kokoushuone. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää syksyn 2018 varsinaisiksi kokouspäiviksi 
29.10.2018 ja 3.12.2018. Kokoukset pidetään kunnanhallituksen 
kokoushuoneessa alkaen klo 13.00. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Jakelu Kunnanhallituksen jäsenet  
 Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 115 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausuntopyyntö; Luonnos liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja 
rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta 
 
125/00.04.00/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 115  

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta 
maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi. 
Runkoverkon määrittelyn kriteereinä käytetään maanteiden osalta 
liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja verkollista 
kokonaisuutta. Lisäksi runkoverkon määrittelyssä otetaan huomioon 
TEN-T-ydinverkko. 
Utsjoen kunta pitää tärkeänä, että valtatie 4 kokonaisuudessaan 
kuuluu runkoverkkoon niin, että yhteysväli Inarista Utsjoelle liitetään 
runkoverkon osaksi tai vaihtoehtoisesti yhteysväli  Inari-Kaamanen-
Karigasniemi liitetään runkoverkon osaksi. 
Maantieyhteys Suomesta Norjaan on liikenteellisesti merkityksellinen 
elinkeinoelämän ja alueellisen saatavuuden näkökulmasta, 
runkoverkon tulee olla sellainen, että kansallisesti ja kansainvälisesti 
tärkeä yhteys arktiselle alueelle ja jäämerellä on olemassa ja sitä 
kehitetään alueen matkailun ja muun elinkeinoelämän vaatimukset 
huomioon ottaen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan Utsjoen kunnan 
lausunnon luonnoksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus evästi kunnanjohtajaa 
lausunnon sisällöstä. 
 
 

Jakelu Kunnanjohtaja  
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Kunnanhallitus § 116 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Maanostotarjous, Antti Peltoniemi 
 
77/10.00.02/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 116  

Antti Peltoniemi on 22.8.2018 tehnyt kunnalle ostotarjouksen 
tontista, joka sijaitsee Utsjoen kirkonkylän asemakaava-alueella 
korttelissa 2 MR 11, tontti nro 1. Utsjoen Matkailuhotelli on siirtynyt 
hakijan omistukseen 21.5.2018. 
Valtuusto on kokouksessaan 21.3.2018 § 7 hyväksynyt maan 
myynnin ja vuokrauksen periaatteet. 
Asemakaavoitetulla alueella tontille, mikä ei ole joko teollisuustontti 
tai asuinrakennustontti, neliöhinnaksi määritellään e-luvun 
(tehokkuusluvun) mukainen kerrosneliökorvaus, mikä on 40 euroa 
/k-m2 . 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää myydä ostotarjouksen mukaisen alueen Antti 
Peltoniemelle valtuuston hyväksymällä hinnalla. Tontin 
rakennusoikeus on 1600 k-m2  ja siten myyntihinta on 
kuusikymmentäneljätuhatta (64.000) euroa.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Ostotarjouksen tekijä  
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Kunnanhallitus § 117 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tontin vuokrauspyyntö, Oiva Guttorm 
 
Kh 18.09.2018 § 117  

Oiva Guttorm on 27.8.2018 jättänyt kunnalle vuokrauspyynnön 
tontista, joka sijaitsee Kirjonkylän taajamassa, Utsjoen kunnan 
omistamalla tilalla Rn:o 890-401-66-22, rakennusasemakaava-
alueella kaavamerkinnällä AO, korttelissa 60, tontti 2, osoitteessa 
Jorrinjalka 6. 
 
Hakija rakentaa tontille omakotitalon. 
 
Valtuusto on vahvistanut ko. kaavamerkinnällä olevien tonttien 
myyntihinnaksi 2,90 euroa/m2, tontin koko on n 1232 m2, eli 
kauppahinnan perusteella vuosivuokraksi tulee 178,64 €/vuosi. 
 
Kunnanhallitus on päätösvaltainen asiassa. 
 
Valmisteli: rakennustarkastaja. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää vuokrata ko. tontin kartan osoittamalla tavalla 
ja valtuuston vahvistaman taksan mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 Oiva Guttorm  
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Kunnanhallitus § 118 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Aittisuvannon ranta-asemakaavan muutoksen luonnos nähtäville 
 
92/10.02.02/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 118  

Kunnanhallitus hyväksyi 6.6.2018 § 84 maanomistajien hakemuksen 
ranta-asemakaavan muutoksen valmistelusta MRL 74 §:n 
mukaisesti tilan 890-401-3-2 (kortteli 5 rakennuspaikka 2), tilan 890-
401-3-10 (kortteli 5 rakennuspaikka 1), tilan 890-401-3-12 (kortteli 4 
rakennuspaikka 6) ja tilan 890-401-3-24 (MY-alue) alueille 
maanomistajan toimesta ja päätti ranta-asemakaavan muutoksen 
vireillepanon. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyn osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS:n), ja kaavan laatijaksi Seitap OY 
/Tapani Honkasen.  
 
Seitap Oy / Tapani Honkanen on valmistellut ranta-asemakaavan 
muutoksen luonnoksen selostuksineen.  
 
Soveltuvat oikeusohjeet; 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §. 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää asettaa Aittisuvannon ranta-asemakaavan 
korttelin 5 ja korttelin 4 rakennuspaikan 6 sekä MY- ja katualuetta 
käsittävän 21.6.2018 päivätyn kaavaluonnoksen MRL 62 § ja MRA 
30 § mukaista osallisten mielipiteiden kuulemista varten nähtäville 
26.9.-11.10.2018 väliseksi ajaksi.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 119 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistystoimen palveluverkko- ja toimitilatarveselvityksen laatiminen 
 
107/10.03.02/2018 
 
Kh 18.09.2018 § 119  
 Utsjokisuun ja Karigasniemen kouluissa on havaittu 

sisäilmaongelmia. Tämän vuoksi Utsjokisuun koulussa on keväällä 
2018 tehty laaja kuntokartoitus ja Karigasniemen koululla on kesän 
aikana tehty tekninen kuntoarvio, laaja kuntokartoitus on vielä 
osittain kesken. 

 Ongelmia on korjattu, muun muassa ilmastointikanavista on poistettu 
lasivillaeristeet ja ilmastointikanavat on nuohottu ja ilmanvaihto on 
säädetty uudelleen. Ilmavuotoja on tiivistetty ja pintoja primeroitu 
pinnalle ruiskutettavalla sidosaineella, joitakin rakenteellisia 
riskialueita on purettu ja jälleen korjattu. Tilat on perussiivottu töiden 
jälkeen.  

 
 Tarkemmat toimenpiteet on kirjattu oheismateriaalina olevaan 

tilannekatsaukseen molempien koulujen osalta. 
 
 Ongelmia ei ole saatu kokonaan poistettua ja osa oppilaista ja 

opettajista saa edelleenkin oireita työskennellessään koulujen 
tiloissa. 

 Osa opetuksesta joudutaan järjestämään useissa eri väistötiloissa. 
Tämä on toiminnallisesti raskasta ja aiheuttaa lisäkustannuksia.  

 Ongelman ratkaiseminen vaatii joko nykyisten rakennusten 
kunnostamisen tai uudisrakentamisen. Myös Nuorgamin koulun 
mahdollinen uudisrakentamisen tarve tulee selvittää. 

  
 Jotta tilanne voidaan arvioida ja ratkaista kokonaisuutena, tulee 

tehdä koko sivistystoimen tila- ja palveluverkkoselvitys.  
 Selvityksen tarkoitus ja tavoite on selvittää päätöksenteon tueksi 

sivistystoimen toimitilojen kunto ja elinkaari sekä pitkäntähtäimen 
palveluverkkoratkaisu. Mikäli selvityksen tuloksena todetaan, että 
joitakin toimitiloja jää tyhjilleen, tulee myös niiden kohtalo selvittää ja 
ratkaista. 

 
 Selvityksessä huomioidaan tarkoituksen mukainen palveluverkko ja 

toimitilarakenne, kuntokartoitusten tulokset ja palvelutarpeen 
muutos. 

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus  
1. kuulee vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsangerin ja 
sivistysjohtaja-rehtori Laura Arolan selvityksen koulujen 
sisäilmakunnostuksista, tehdyistä korjaustoimenpiteistä ja tämän 
hetken tilannekatsauksen. 
2. hyväksyy Perlacon Oyn esityksen selvityksen laatimiseksi  
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Kunnanhallitus § 119 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

3. nimeää selvitystyön työryhmään seuraavat henkilöt: Mika Aikio, 
Ilmari Tapiola, Elle Aikio, Vuokko Tieva-Niittyvuopio, Laura Arola, 
Markku Porsanger, Matti Salonen, Marja Länsman ja sihteeriksi 
sivistystoimen kanslisti.  
4. esittää valtuustolle, että Nuorgamin koulun ja päiväkodin 
suunnitteluun vuodelle 2018 varatusta investointimäärärahasta 
siirretään 20 000 euroa selvitystyön kustannusten kattamiseen. 
  
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger ja sivistysjohtaja-rehtori 
Laura Arola esittelivät selvityksen koulujen tilanteesta 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Jakelu Valtuusto  
 Työryhmän jäsenet  
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Tekninen lautakunta § 43 15.06.2018 
Kunnanhallitus § 120 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjauksiin 
 
106/10.03.02/2018 
 
Teknltk 15.06.2018 § 43 
  

Utsjoen kunnan tekninen toimi on joutunut kiireellisellä aikautulla 
reagoimaan kunnan koulukiinteistöjen tilojen sisäilmaongelmista 
johtuviin korjaustoimenpiteisiin. 
 
Osana Utsjokisuun koulun kuntotutkimusta ja ilmastoinnin 
kuntotutkimusta jouduttiin tekemään kiireellinen päätös, nyttemmin 
todetun todennäköisen pääsyyllisen eli lasivillan poistoon 
imastointikanavista ja alaslasketuista katoista. 
Koulukeskuksen ilmastointilaitteiden äänenvaimentimista joudutaan 
myös purkamaan lasivillaiset ääneneristemateriaalit. 
 
Karigasniemen koululla on todettu vanhempien taholta kirjelmöidyn 
kirjeen mukaan sisäilmaongelmia, joiden tutkimuksiin paneudutaan 
sen jälkeen kun rakennuksessa tehdään kuntoarvio ja akuutit 
ilmastoinnin toimenpiteet on saatu suoritettua. 
 
Kustannukset: 
Utsjokisuun koulu: 
Lasivillojen poisto  22 878 € 
Uusien ääneristemateriaalien hankinta ilmanvaihtokoneisiin 
   10 000 € 
Karigasniemen koulun kuntoarvioon perustuva sisäilmatutkimus ja 
haitta-ainetutkimukset. Sekä Ilmanvaihdon parantamien ja 
säätäminen.  12 000 € 
 
Yhteensä   44 878 €  
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta anoo lisämäärärahaa investointeihin Utsjoen 
kunnanvaltuustolta 45 000 euroa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Tekninen lautakunta esittää, että mahdollisen uuden kirkonkylän 
koulun yhdeksi mahdolliseksi rakennuspaikaksi varataan tontti 
Luossatieltä, matkailuhotellin alueelta. 

  
 
 
Kh 18.09.2018 § 120  
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Tekninen lautakunta § 43 15.06.2018 
Kunnanhallitus § 120 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutokset kustannuksiin 10.9.2018: 
 
Utsjokisuun koulu: 
Selvitys- ja kartoitus- ja tutkimustyö 30.484,00  
Asbestipurku ja korjaustyö   9.628,94  
Lasivillojen poisto (T:mi O.Niskala) 22.878,00 
IV-työt     4.707,00   
Uudet äänieristemateriaalit    2.639,21 
Siivous, lasivillapölyn sidonta ym.   5.500,00  
  
Yhteensä   75.837,15 € 
 
Karigasniemen koulun kuntoarvioon perustuva sisäilmatutkimus ja 
haitta-ainetutkimukset. Sekä Ilmanvaihdon parantamien ja 
säätäminen, arvio kustannuksista   25 000 € 
 
Yhteensä   100.837,15 €  
 
Arvioidut kustannukset vielä Karigasniemen osalta 
ilmanesilämmittimet ja tarvittavat puhaltimet, joiden 
kustannusvaikutus on n. 20 000 euroa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan vuoden 2018 investointiohjelmaan  
kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjauksiin 130.000 euroa. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli korjauskustannuksia 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 121 18.09.2018 
 

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. 

  
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
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Kunnanhallitus § 122 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 ja 
talousarviosta 2019 
 
164/00.04.01/2012 
 
Kh 18.09.2018 § 122  

Lapin sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan valmisteluvaiheessa. 
Sairaanhoitopiiri pyytää kuntien esityksiä ja lausuntoja kuntayhtymän 
toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista 
mahdollisuuksista vuosina 2019-2021 14.9.2018 mennessä.  
 
Lapin sairaanhoitopiiri on jäsenkunille 24.8.2018 toimittamassaan 
sähköpostissa pyytänyt kuntia ottamaan kantaa siihen, onko kunta 
kiinnostunut osallistumaan vapaaehtoiseen sote - kuntayhtymän 
perustamiseen Lapin sairaanhoitopiirin alueella, jos maakunta- ja 
sote-uudistus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja onko kunta 
kiinnostunut siirtämään terveydenhuollon järjestämisvastuun 
sairaanhoitopiirille samalla tavoin kuin Muonion ja Enontekiön 
kunnat vuona 2017. 
 
Lausuntoehdotusta ei ole käsitelty perusturvalautakunnassa, koska 
perusturvalautakunnan kokousta ei ole ennen määräajan 
päättymistä ja sen vuoksi perusturvajohtaja Päivi Rautio on 
valmistellut Utsjoen kunnan lausunnon. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy liitteenä olevan 
perusturvajohtaja Päivi Raution valmisteleman lausunnon Lapin 
sairaanhoitopiirin talousarviota 2019 ja toiminta- ja 
taloussuunnitelmaa 2019-2021 varten.  
 
Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmistelun osalta kunnanhallitus 
toteaa, että mikäli maakunta- ja soteuudistus toteutuu nykyisen 
suunnitellun aikataulun mukaisesti niin, että uudet maakunnat 
voisivat aloittaa toiminnan vuoden 2021 alussa, ei ole tarpeen ryhtyä 
valmistelemaan vapaaehtoisena sote-kuntayhtymän perustamista. 
Mikäli maakunta-sote uudistuksen aikataulu tai uudistus 
kokonaisuudessaan siirtyy merkittävästi myöhemmäksi 
tulevaisuuteen voidaan selvitys yhteisestä sote-kuntayhtymästä 
aloittaa. 
 
Utsjoen kunta on halukas selvittämään yhteistyössä Lapin 
sairaahoitopiirin kanssa edellytyksiä siirtää terveydenhuollon 
järjestämisvastuu Lapin sairaanhoitopiirille. 
 
Päätös: 
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Kunnanhallitus § 122 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus hyväksyttiin. 
  
 
Liitteet Liite 2 Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin ky:n toiminta- ja 

taloussuunnitelmasta vuosille 2019-2021 ja talousarviosta 
vuodelle 2019  

 
Jakelu Lapin sairaanhoitopiiri  
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Kunnanhallitus § 123 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 18.09.2018 § 123  

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:  
Elinvoimalautakunta 7.9.2018. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 124 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 18.09.2018 § 124  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 125 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 18.09.2018 § 125  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kansallisarkisto - EU-tietosuoja-asetus ja Kansallisarkiston pysyvää säilyttämistä 

koskevien päätösten soveltaminen 
 
Kuntaliitto - Yleiskirje 7/2018; Julkista sektoria koskeva valtakunnallinen 

työterveysyhtiö-hanke 
 
Lapin ELY-keskus - Päätös; Lupa jokihelmisimpukoiden nostamiseen joen pohjasta 

kuvauksia varten 1.8.-31.12.2018 Lapin ELY-keskuksen 
toimialueella 

 
Lapin liitto - Hallituksen 11.6.2018 kokouksen pöytäkirja 
 - Hallituksen 27.8.2018 kokouksen esityslista 
 
Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu 
 - Tulevan Lapin maakunnan konsernirakennetta koskeva 

lausuntopyyntö 
 
Lapin rakennusperinne ry 
 - Syyskokouskutsu 2.9.2018 
 
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 - Yhtymävaltuuston 14.6.2018 kokouksen pöytäkirja 
 
Metsähallitus - Tutkimuslupa pitkäaikaisen mittalaitteiston asentamiseen Kevon 

luonnonpuistoon 
 
Oikeusministeriö - Saamelaiskäräjälain uudistamista valmistelleen toimikunnan 

esitysluonnos; Yhteenveto lausuntopalautteesta 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 - Päätös; Erityisavustuksen myöntäminen Saamen kielen 

etäopetusta hyödyntävän opetuksen kehittämishanke 
 
Saamelaispaliskunnat ry 
 - Saamelaispaliskuntien katto-organisaatio perustettu 
 
THL/ Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus 
 - Makusote uudistusten tutkimuksellinen arviointi 
 
Utsjoen kunta - Lausunto; Saamelaiskäräjälakitoimikunnan esitys 

saamelaiskäräjälain muuttamiseksi 
 
Valtionavustus - Perusopetuksen innovaatio- ja kokeiluhaku 2018 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2018 32 
 
Kunnanhallitus § 125 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 126 18.09.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, Anni Ahlakorpi 
 
Kh 18.09.2018 § 126  

Anni Ahlakorpi on ilmoittanut olevansa esteellinen 
sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävään, koska hän työskentelee 
sivistyslautakunnan alaisena työntekijänä lukukaudella 2017-2018.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Anni Ahlakorvelle eron sivistyslautakunnan 
varajäsenyydestä, 
 - valtuusto suorittaa uuden sivistyslautakunnan varajäsenen vaalin.  
 
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 
 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 
  

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

 Pykälät 
 107, 109, 114, 116, 117 
  
  

 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 
 107, 109, 114, 116, 117 
  
  
 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 

 


