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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Mika 10:00 - 15:00 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Ahlakorpi Anni 10:05 - 15:00 Valtuutettu  
 Hekkanen Raimo 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Katekeetta  Antti 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Koivisto Anni 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Konttinen Pirjo 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Lukkari Sammol 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Manninen Ismo 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Nordberg Aulis 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Porsanger Veikko 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari 10:00 - 15:00 Valtuutettu  
 Guttorm Väinö 10:00 - 15:00 Varavaltuutettu  
 Guttorm Urho 10:00 - 15:00 Varavaltuutettu  
 
Poissa Valle Henry Valtuuston I 

varapuheenjohtaja 
 

 Tapiola Uula Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 Halonen Markku Valtuutettu  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00 - 15:00 Kunnanjohtaja  
 Länsman Marja 10:00 - 15:00 Pöytäkirjanpitäjä  
 Rautio Päivi 10:00 - 15:00 Perusturvajohtaja  
 Arola Laura 10:00 - 15:00 Sivistysjohtaja-rehtori  
 Porsanger Markku 10:00 - 15:00 vt. kiinteistöpäällikkö  
 Aikio Eeva-Maarit 10:00 - 15:00 Kehittämispäällikkö  
 Aikio Esko 10:00 - 15:00 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Mika Aikio Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

31 - 40 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Ismo Manninen 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 30.10.2018  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 31 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 16.10.2018 § 31  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
9.10.2018. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
30.10.2018. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 12 varsinaista valtuutettua ja 2 
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että  
Suomen Keskustan valtuutettu Markku Halonen oli ilmoittanut 
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu 
varajäseneksi Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Väinö Guttorm. 
Suomen Keskustan valtuutettu Uula Tapiola oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Suomen Keskustan 2. varavaltuutettu Urho Guttorm. Kansallisen 
Kokoomuksen valtuutettu Henry Valle oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Kansallisen Kokoomuksen 4. varavaltuutettu Marjut Mellanen. Marjut 
Mellanen ei saapunut kokoukseen. 
 
Nimenhuudon jälkeen kokous piti seminaaritauon klo 10.15-14.10. 
Tauon aikana kehittämispäällikkö Matti Riekki BDO:sta kertoi 
Utsjoen tilaliikelaitoksen käynnistämisvaihtoehdoista ja 
toimintasuunnitelmaluonnoksesta ja hallintotietieden tohtori Eero 
Laesterä Perlacon Oy:stä kertoi Utsjoen sivistystoimen 
palveluverkko- ja toimitilatarveselvitystyön käynnistämisestä sekä 
selvityksen tämän hetkisestä tilanteesta. 
 
Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Nimenhuudossa 
oli läsnä 12 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo 
liitteenä nro 2. 
 
Ennen varsinaisen kokouksen alkua valtuusto hiljeni kunnioittamaan 
edesmenneen pitkäaikaisen luottamushenkilön Outi Kujalan 
muistoa. 
 
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo § 31 liite nro 1 
 Liite 2 Nimenhuutoluettelo § 31 liite nro 2 
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Valtuusto § 32 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 16.10.2018 § 32  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Ismo Manninen. 
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Valtuusto § 33 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 16.10.2018 § 33  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja totesi, että hänelle on toimitettu valtuustoaloite, joka 
käsitellään kokouksen lopuksi. 
 
Muilta osin käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 
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Kunnanhallitus § 112 18.09.2018 
Valtuusto § 34 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Luottamustoimen hoitamisen päättyminen, Outi Kujala 
 
Kh 18.09.2018 § 112 
  

Outi Kujala on toiminut keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana, 
tarkastuslautakunnan varajäsenenä (Maija Länsman) sekä 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän varajäsenenä (Anne 
Parkkonen).  
 
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. 

  
 
Valt 16.10.2018 § 34  

Ehdotus: 
 
Valtuusto 
-toteaa Outi Kujalan luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi 
-suorittaa uuden keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, 
tarkastuslautakunnan varajäsenen sekä Kolpeneen 
palvelukeskuksen varajäsenen vaalin. 
 
Päätös: 
 
Valtuusto totesi Outi Kujalan luottamustoimen hoitamisen 
päättyneeksi. 
 

 Marjatta Kordelin esitti Kansallisen Kokoomuksen puolesta, että 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Maija Länsman, 
tarkastuslautakunnan varajäseneksi Ossi Pursiheimo ja Kolpeneen 
palvelukeskuksen varajäseneksi Marjut Mellanen. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

 
 
Jakelu Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 113 18.09.2018 
Valtuusto § 35 16.10.2018 
 

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. 

  
 
Valt 16.10.2018 § 35  

Ehdotus: 
 
Valtuusto 
- myöntää Henry Vallelle eron kunnan luottamustoimista, 
- nimeää keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan, sekä suorittaa 
uuden kunnanhallituksen varajäsenen, perusturvalautakunnan 
varajäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen vaalin. 
 
Lisäksi valtuusto toteaa, että Kansallisen Kokoomuksen ja 
Kristillisdemokraattisen Puolueen vaaliliiton 1. varavaltuutettu Jarkko 
Tenoranta nousee valtuuston varsinaiseksi jäseneksi ja vaaliliiton 
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä: 
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Kunnanhallitus § 113 18.09.2018 
Valtuusto § 35 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

1. Lotta-Inkeri Holma 
2. Nils Eric Lukkari 
3. Marjut Mellanen 
4. Anne Parkkonen 
 
Päätös: 
 
Valtuusto myönsi Henry Vallelle eron kunnan luottamustoimista. 
 

 Marjatta Kordelin esitti Kansallisen Kokoomuksen puolesta, että 
valtuuston varapuheenjohtajaksi valitaan Veikko Porsanger, 
kunnanhallituksen varajäseneksi Petteri Valle, 
perusturvalautakunnan varajäseneksi Nils Eric Lukkari ja 
vaalilautakunnan varajäseneksi Pirjo Konttinen. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

 
 
Jakelu Henry Valle  
 Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 126 18.09.2018 
Valtuusto § 36 16.10.2018 
 

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. 

  
 
Valt 16.10.2018 § 36  

Ehdotus: 
 
Valtuusto 
- myöntää Anni Ahlakorvelle eron sivistyslautakunnan 
varajäsenyydestä, 
 - suorittaa uuden sivistyslautakunnan varajäsenen vaalin.  
 
Päätös: 
 
Valtuusto myönsi Anni Ahlakorvelle eron sivistyslautakunnan 
varajäsenyydestä. 
 

 Anni Ahlakorpi esitti, että sivistyslautakunnan uudeksi varajäseneksi 
valitaan Laura Rauma. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
Jakelu Anni Ahlakorpi  
 Nimetty uusi varajäsen  
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Kunnanhallitus § 119 18.09.2018 
Valtuusto § 37 16.10.2018 
 

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. 
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Kunnanhallitus § 119 18.09.2018 
Valtuusto § 37 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

2. hyväksyy Perlacon Oyn esityksen selvityksen laatimiseksi  
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. 
 
  

 
Valt 16.10.2018 § 37  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy, että Nuorgamin koulun ja päiväkodin 
suunnitteluun vuodelle 2018 varatusta investointimäärärahasta 
siirretään 20 000 euroa sivistystoimen palveluverkko- ja 
toimitilatarveselvitystyön kustannusten kattamiseen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 Sivistystoimi  
 Kirjanpito  
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Tekninen lautakunta § 43 15.06.2018 
Kunnanhallitus § 120 18.09.2018 
Valtuusto § 38 16.10.2018 
 

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. 
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Tekninen lautakunta § 43 15.06.2018 
Kunnanhallitus § 120 18.09.2018 
Valtuusto § 38 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kh 18.09.2018 § 120 
  

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. 

  
 
Valt 16.10.2018 § 38  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan vuoden 2018 
investointiohjelmaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjauksiin 
130.000 euroa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tekninen lautakunta § 43 15.06.2018 
Kunnanhallitus § 120 18.09.2018 
Valtuusto § 38 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 Kirjanpito  
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Kunnanhallitus § 110 18.09.2018 
Valtuusto § 39 16.10.2018 
 

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 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

kiinteistöyhtiön omistama: kunnan laajennustiloja hallinnoisi 
kiinteistöyhtiö ja Metsähallitus hallinnoisi omaa osuuttaan tiloista. 
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. 
 

 
Valt 16.10.2018 § 39 

Ehdotus: 
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Kunnanhallitus § 110 18.09.2018 
Valtuusto § 39 16.10.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuusto hyväksyy, että Utsjoen luontotuvan rakentamisen 
suunnitteluun ja toteutukseen varataan 180.000 euron määräraha 
vuoden 2019 talousarvioon.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 Kirjanpito  
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 16.10.2018 § 40  

Päätös: 
 
Puheenjohtaja totesi, että hänelle on toimitettu valtuutettu Pirjo 
Konttisen allekirjoittama valtuustoaloite koskien toimivien 
moottorikelkkaurien luomista Utsjoen kirkonkylän keskustaan. 
 
Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan valtuustoaloite on sitä 
enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen 
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun 
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Valtuusto kävi lyhyen lähetekeskustelun asian valmistelusta. 
 
Valtuustoaloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
 
Kunnanjohtaja kertoi, että Enontekiön kunnan edustajat ovat 
esittäneet toiveen tulla vierailulle Utsjoelle viikolla 46. Lisäksi 
kunnanjohtaja kertoi Karasjoella 13-14.11.2018 pidettävästä Tenon 
lohi -konferenssista, maakuntakaavan valmistelusta, eduskunnan 
toisen varapuhemiehen Tuula Haataisen vierailusta 4.10.2018, 
kuntaministeri Anu Vehviläisen tulevasta vierailusta 5.11.2018, 
kaavoituksen viranomaisneuvottelusta 29.10.2018 sekä talousarvion 
valmistelusta ja muista ajankohtaisista asioista ja aikatauluista. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen pe-
rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
Pykälät: 
31, 32, 33, 40 

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 

Valitusosoitus 

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

  Pohjois-Suomenhallinto-oikeus 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
                           Sähköposti:       pohjois-suomi.hao@oikeus.fi       
 Postiosoite: PL 189, 90101 OULU 
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 

34, 35, 36, 37, 38, 39 30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 

  

 

 

päivää 

Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika 

   

 

 

päivää 

   

 

 

 

   

 

 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

 valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija 
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai 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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä. 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

Lisätietoja  

 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


