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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Mika 13:00 - 14:40 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Porsanger Veikko 13:00 - 14:40 Valtuuston I 
varapuheenjohtaja 

 

 Tapiola Uula 13:00 - 14:40 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 Ahlakorpi Anni 13:00 - 14:40 Valtuutettu  
 Halonen Markku 13:00 - 14:40 Valtuutettu  
 Hekkanen Raimo 13:00 - 14:40 Valtuutettu  
 Katekeetta  Antti 13:00 - 14:40 Valtuutettu  
 Koivisto Anni 13:00 - 14:40 Valtuutettu  
 Lukkari Sammol 13:00 - 14:40 Valtuutettu  
 Nordberg Aulis 13:00 - 13:30 Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari 13:00 - 14:40 Valtuutettu  
 Holma Lotta-Inkeri 13:00 - 14:40 Varavaltuutettu  
 Kosunen Markku 13:30 - 14:40 Varavaltuutettu  
 
Poissa Konttinen Pirjo Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta Valtuutettu  
 Manninen Ismo Valtuutettu  
 Tenoranta Jarkko Valtuutettu  
 Hjelm Karoliina Perusturvajohtaja  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 13:00 - 14:40 Kunnanjohtaja  
 Länsman Marja 13:00 - 14:40 Pöytäkirjanpitäjä  
 Arola Laura 13:00 - 14:40 Sivistysjohtaja-rehtori  
 Porsanger Markku 13:00 - 14:40 vt. Kiinteistöpäällikkö  
 Aikio Eeva-Maarit 13:00 - 14:40 Kehittämispäällikkö  
 Aikio Esko 13:00 - 14:40 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Mika Aikio Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

7 - 23 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Uula Tapiola 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 29.05.2019  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 7 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 20.05.2019 § 7  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
13.5.2019. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
29.5.2019. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 11 varsinaista valtuutettua ja 1 
varavaltuutettu. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että 
Kristillisdemokraattisen Puolueen valtuutettu Pirjo Konttinen oli 
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu 
varajäseneksi Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen 
Puolueen vaaliliiton 1. varavaltuutettu Lotta-Inkeri Holma. 
Perussuomalaisten valtuutettu Ismo Manninen oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei ollut varajäsentä. 
Kansallisen kokoomuksen valtuutettu Marjatta Kordelin oli ilmoittanut 
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei ollut varajäsentä. 
Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Jarkko Tenoranta ei ollut 
ilmoittanut estettä kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei ollut 
varajäsentä.  
  
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo 20.5.2019 § 7 
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Valtuusto § 8 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 20.05.2019 § 8  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Uula Tapiola. 
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Valtuusto § 9 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 20.05.2019 § 9  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. 
 
Puheenjohtaja totesi, että valtuustolle on toimitettu valtuutettu Ismo 
Mannisen allekirjoittama valtuustoaloite koskien Karigasniemen 
SER-pisteen rakentamista. Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle 
valmisteltavaksi. 
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Kunnanhallitus § 105 05.06.2017 
Valtuusto § 40 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 75 10.05.2019 
Valtuusto § 10 20.05.2019 
 

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 
Valtuusto § 10 20.05.2019 
 

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. 

  
 
Valt 20.05.2019 § 10  

Ehdotus: 
 
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa hallintosäännön mukaisesti toimikaudelle 2019-
2021. 
 
Päätös: 
 
Anni Ahlakorpi esitti Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja 
Vasemmistoliiton vaaliliiton puolesta, että Mika Aikio valitaan 
valtuuston puheenjohtajaksi. 
 
Markku Halonen esitti Suomen Keskustan ryhmän puolesta, että 
Uula Tapiola valitaan valtuuston II varapuheenjohtajaksi. 
 
Lotta Saari esitti Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien 
vaaliliiton puolesta, että Veikko Porsanger valitaan valtuuston I 
varapuheenjohtajaksi. 
 
Valtuusto vahvisti yksimielisesti puheenjohtajiston toimikaudelle 
2019-2021 seuraavasti: 
 
Mika Aikio, puheenjohtaja 
Veikko Porsanger, I varapuheenjohtaja 
Uula Tapiola, II varapuheenjohtaja 
  

 
Jakelu Valtuuston puheenjohtajisto  
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Kunnanhallitus § 106 05.06.2017 
Valtuusto § 41 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 76 10.05.2019 
Valtuusto § 11 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 
 
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 
Valtuusto § 11 20.05.2019 
 

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 
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Kunnanhallitus § 106 05.06.2017 
Valtuusto § 41 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 76 10.05.2019 
Valtuusto § 11 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Veikko Porsanger     Henry Valle 
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. 

  
 
Valt  

Ehdotus: 
 
Valtuusto suorittaa kunnanhallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten 
varajäsenten vaalin toimikaudelle 2019-2021 sekä nimeää jäsenistä 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Päätös: 
 
Veikko Porsanger esitti Kansallisen Kokoomuksen ja 
Kristillisdemokraattien vaaliliiton puolesta, että kunnanhallituksen 
jäseniksi valitaan Veikko Porsanger, varalle Petteri Valle, sekä 
Marjatta Kordelin, varalle Lotta-Inkeri Holma. 
 
Markku Halonen esitti Suomen Keskustan ryhmän puolesta, että 
kunnanhallituksen jäseniksi valitaan Ilmari Tapiola, varalle Rauna 
Guttorm, sekä Eeva Nuorgam, varalle Raimo Hekkanen. 
 
Anni Ahlakorpi esitti Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja 
Vasemmistoliiton vaaliliiton puolesta, että kunnanhallituksen 
jäseniksi valitaan Anni Koivisto, varalle Niila Laiti, sekä Anni 
Ahlakorpi, varalle Aulis Nordberg. 
 
Sammol Lukkari esitti Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmän 
puolesta, että kunnanhallituksen jäseneksi valitaan Sammol Lukkari, 
varalle Maritta Lukkari. 
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Kunnanhallitus § 106 05.06.2017 
Valtuusto § 41 19.06.2017 
Kunnanhallitus § 76 10.05.2019 
Valtuusto § 11 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Markku Halonen esitti Suomen Keskustan ryhmän puolesta, että 
kunnanhallituksen puheenjohtajaksi nimetään Ilmari Tapiola. Veikko 
Porsanger esitti Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien 
vaaliliiton puolesta, että kunnanhallituksen varapuheenjohtajaksi 
nimetään Marjatta Kordelin. 
 
Valtuusto vahvisti yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenten vaalin 
toimikaudelle 2019-2021 seuraavasti: 
 
Jäsen      Varajäsen 
Ilmari Tapiola, puheenjohtaja    Rauna Guttorm 
Marjatta Kordelin, varapuheenjohtaja   Lotta-Inkeri Holma 
Eeva Nuorgam     Raimo Hekkanen 
Veikko Porsanger     Petteri Valle 
Anni Koivisto     Niila Laiti 
Anni Ahlakorpi     Aulis Nordberg 
Sammol Lukkari     Maritta Lukkari 

  
 
Jakelu Kunnanhallituksen jäsenet  
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Kunnanhallitus § 84 10.05.2019 
Valtuusto § 12 20.05.2019 
 

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 
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Kunnanhallitus § 84 10.05.2019 
Valtuusto § 12 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

toteutuessa yhtenä hankkeena, hankkeiden suunnitteluun ja 
rakentamiseen varatusta määrärahasta (yhteensä 2,85 milj. euroa) 
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. 

  
Valt 20.05.2019 § 12  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy, 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) siirretään 
vuodelta 2020 vuodelle 2019 675.000 euroa ja vuodelta 2021 
vuodelle 2020 1,0 milj. euroa. Rakennushanke toteutetaan vv. 2019-
2020. 
 
Valtuusto myöntää kunnanhallitukselle kilpailutetun 10 milj. euron 
mukaisen lainanottovaltuuden. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio esitteli asian valtuuston 
jäsenille. 
 
Raimo Hekkanen esitti, että ehdotukseen lisätään: Nuorgamin 
monitoimitalon suunnittelu aloitetaan vielä kuluvan kevään aikana ja 
senkin osalta suunnittelu toteutuu valtuuston edellyttämällä tavalla 
vuoden 2019 aikana. Antti Katekeetta kannatti Raimo Hekkasen 
esitystä. Raimo Hekkasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Ehdotus Raimo Hekkasen esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 84 10.05.2019 
Valtuusto § 12 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 
Jakelu Keskushallinto  
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Kunnanhallitus § 45 11.03.2019 
Kunnanhallitus § 78 10.05.2019 
Valtuusto § 13 20.05.2019 
 

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 
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Kunnanhallitus § 45 11.03.2019 
Kunnanhallitus § 78 10.05.2019 
Valtuusto § 13 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

jälkeisenä teknisenä korjauksena Lapin ELY-keskuksen 
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. 
 
 

Valt 20.05.2019 § 13  
Liitteenä Utsjoen asemakaavan muutosta kortteli 62 koskeva 
kaavakartta, vastine asemakaavan korttelin 62 muutosehdotuksesta 
annettuihin lausuntoihin sekä kaavaselostus. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus on hyväksynyt 13.3. – 12.4.2019 julkisesti nähtävillä 
pidettyyn kaavaehdotukseen tehtäväksi nähtävilläolon jälkeisenä 
teknisenä korjauksena Lapin ELY-keskuksen lausunnossaan 
esittämän täydennyksen muinaisjäännöstä koskevan merkinnän 
selitykseen kuten kaavan laatija on vastineessaan esittänyt sekä 
kaavaselostukseen tehtäväksi kaavan laatijan esittämät 
täydennykset. 
 
Valtuusto hyväksyy edellä mainituin täydennyksin korjatun Utsjoen 
asemakaavan korttelin 62 asemakaavan muutoksen 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  
 
Päätös: 
 
Aulis Nordberg ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Aulis 
Nordberg poistui kokouksesta klo 13.30. Aulis Nordbergin tilalle 
kokoukseen saapui Markku Kosunen klo 13.30. 
 
Uula Tapiola pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että asia tulee edetä 
oikeassa järjestyksessä ja lupa-asiat tulee olla kunnossa ennen 
rakennushankkeen aloitusta. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 45 11.03.2019 
Kunnanhallitus § 78 10.05.2019 
Valtuusto § 13 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Liitteet Liite 2 Vastineet, kaavakartta ja kaavaselostus 
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 57 20.04.2018 
Kunnanhallitus § 44 11.03.2019 
Valtuusto § 14 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksen nähtävillepano 
 
Kh 20.04.2018 § 57 
  

Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osio on laitettu vireille 
30.3.2012, 41 §. Luonnos on ollut nähtävillä 19.2.-21.3.2014. 
 
Utsjoen kunta on asettanut kaavoitustyöryhmän hankkeelle, joka on 
tehnyt valmisteluun liittyvää työtä kaavaehdotuksen valmistumiseen 
saakka. Viimeinen kaavoitustyöryhmän kokous on ollut 27.2.2017. 
Työryhmässä tehtiin hyväksytty esitys kaavaehdotuksen 
nähtävillepanosta. 
 
Hankeen viivästymiseen on oleellisesti vaikuttanut Lapin Ely-
keskuksen uudet vaatimukset verrattuna alkuperäiseen 
kaavahankkeeseen ja siihen laadittuihin selvityksiin. 
 
Yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä 
vähintään 30 päivän ajan. 
 
Valmistelijan esitys: Kunnanhallitus päättää MRL 65 §:n mukaisesti 
asettaa Utsjoen rantaosayleiskaavan Utsjoen osio nähtäville MRA 
19 §:n ja MRL 62 § perusteella. Kunta pyytää viranomaislausunnot 
MRA 20 §:n mukaisesti. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena 
yleiskaavana MRL 44 §:n (21.4.2017/230) ja MRL 72 §:n 1 ja 2 mom 
tarkoittamalla tavalla. 
Maanomistajia tiedotetaan kirjeellä. Aineisto tulee myös nähtäville 
kunnan kotisivuille. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 11.03.2019 § 44 
  

Liitteenä yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan 
vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin. 
 
Ehdotus: 
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Kunnanhallitus § 57 20.04.2018 
Kunnanhallitus § 44 11.03.2019 
Valtuusto § 14 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus hyväksyy Utsjoen rantaosayleiskaavan ja esittää 
kaavaehdotuksen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 20.05.2019 § 14  

Liitteenä yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan 
vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Utsjoen rantaosayleiskaavan kunnanhallituksen 
esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian valtuuston 
jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Liitteet Liite 3 Yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan 

vastineet 
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 154 04.12.2018 
Kunnanhallitus § 43 11.03.2019 
Valtuusto § 15 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Aittisuvannon ranta-asemakaavan muutosehdotus hyväksyttäväksi 
 
92/10.02.02/2018 
 
Kh 04.12.2018 § 154 
  

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 
maanomistajien toimesta ja päätti ranta-asemakaavan muutoksen 
vireillepanon. Kunnanhallitus hyväksyi esitetyn osallistumis-ja 
arviointisuunnitelman (OAS:n), ja kaavan laatijaksi Seitap Oy / 
Tapani Honkasen.  
 
Kunnanhallitus päätti 18.9.2018 § 118 asettaa Aittisuvannon ranta-
asemakaavan korttelin 5 ja korttelin 4 rakennuspaikan 6 sekä MY- ja 
katualuetta käsittävän 21.6.2018 päivätyn kaavaluonnoksen MRL62 
§ ja MRA 30 § mukaista osallisten mielipiteiden kuulemista varten 
nähtäville 26.9. – 11.10. 2018 väliseksi ajaksi. 
Kaavaluonnoksesta ei tullut palautetta.  
  
Soveltuvat oikeusohjeet: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §. Maankäyttö- ja rakennusasetus 
27§. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää asettaa Aittisuvannon ranta-asemakaavan 
korttelin 5 ja korttelin 4 rakennuspaikan 6 sekä MY- ja katualuetta 
käsittävän 21.6.2018 päivätyn kaavan muutosehdotuksen MRL 65 § 
ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
Kh 11.03.2019 § 43 
  

Kunnanhallitus päätti 18.9.2018 § 118 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. Kaavaluonnoksesta ei 
tullut palautetta.  
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Kunnanhallitus § 154 04.12.2018 
Kunnanhallitus § 43 11.03.2019 
Valtuusto § 15 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus päätti 4.12.2018 asettaa Aittisuvannon ranta-
asemakaavan korttelin 5 ja korttelin 4 rakennuspaikan 6 sekä MY- ja 
katualuetta käsittävän 21.6.2018 päivätyn kaavan 
muutosehdotuksen MRL65 § ja MRA 27 § mukaista julkisesti 
nähtäville 30 päivän ajaksi. 
Kaavaehdotukseen ei jätetty yhtään muistutusta. 
  
Soveltuvat oikeusohjeet: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää esittää Aittisuvannon ranta-asemakaavan 
korttelin 5 ja korttelin 4 rakennuspaikan 6 sekä MY- ja katualuetta 
käsittävän 21.6.2018 päivätyn ranta-asemakaavan 
muutosehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös:  
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Valt 20.05.2019 § 15  
 

Liitteenä Aittisuvannon asemakaavan muutosta kortteli 5 ja kortteli 4 
rakennuspaikka 6 sekä MY- ja ranta-asemakaavatiealuetta koskeva 
kartta sekä kaavaselostus. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Aittisuvannon ranta-asemakaavan korttelin 5 ja 
korttelin 4 rakennuspaikan 6 sekä MY- ja katualuetta käsittävän 
21.6.2018 päivätyn ranta-asemakaavan muutosehdotuksen 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Markku Porsanger ilmoitti olevansa esteellin asian käsittelyyn.  
 
Veikko Porsanger ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Veikko Porsanger ei ottanut osaa 
päätöksentekoon. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että tulevissa kaavoituksissa tulee huomioida, 
että lähtökohtana tulee olla saamelaiskulttuurin arvojen turvaaminen.  
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 154 04.12.2018 
Kunnanhallitus § 43 11.03.2019 
Valtuusto § 15 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Liitteet Liite 4 Kaavakartta ja kaavaselostus 
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 25 11.02.2019 
Valtuusto § 16 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuudesta, Maija Länsman 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 11.02.2019 § 25 
  

Utsjoen kunnanvaltuusto on valinnut 16.10.2018 § 34 Maija 
Länsmanin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi. Maija 
Länsman on 18.1.2019 ilmoittanut kirjallisesti irtisanoutuvansa 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuudesta. Samalla Länsman on 
ilmoittanut, että hänellä on mahdollisuus osallistua lautakunnan 
toimintaan jäsenenä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Maija Länsmanille eron keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajuudesta ja valitsee hänet lautakunnan varsinaiseksi 
jäseneksi, 
 - valtuusto nimeää keskusvaalilautakunnan jäsenistä uuden 
puheenjohtajan.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 20.05.2019 § 16  

Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää Maija Länsmanille eron keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajuudesta ja valitsee hänet lautakunnan varsinaiseksi 
jäseneksi. 
 
Valtuusto nimeää keskusvaalilautakunnan jäsenistä uuden 
puheenjohtajan.  
 
Päätös: 
 
Valtuusto myönsi Maija Länsmanille eron keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajuudesta, ja valitsi Maija Länsmanin lautakunnan 
varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Anni Koivisto esitti, että keskusvaalilautakunnan nykyinen 
varapuheenjohtaja Ara Aikio nimetään keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajaksi. Anni Koiviston esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Markku Halonen esitti, että keskusvaalilautakunnan nykyinen jäsen 
Tarja Halonen nimetään keskusvaalilautakunnan 
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Kunnanhallitus § 25 11.02.2019 
Valtuusto § 16 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

varapuheenjohtajaksi. Markku Halosen esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 
  

 
Jakelu Maija Länsman  
 Nimetyt puheenjohtajat 
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Kunnanhallitus § 26 11.02.2019 
Valtuusto § 17 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista, Harri Krogerus 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 11.02.2019 § 26 
  

Harri Krogerus on 29.1.2019 ilmoittanut irtisanoutuvansa kaikista 
kunnan luottamustoimista. Harri Krogerus on valtuuston varajäsen, 
kunnanhallituksen varajäsen ja perusturvalautakunnan jäsen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Harri Krogerukselle eron kunnan 
luottamustoimista, 
 - valtuusto suorittaa uuden kunnanhallituksen varajäsenen ja 
perusturvalautakunnan jäsenen vaalin. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että Suomen 
Sosialidemokraattisen Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton 
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä: 
1. Aikio Elle Kaaren 
2. Niemi Seppo 
3. Kosunen Markku 
4. Aikio Riitta Ellen 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 20.05.2019 § 17  
 

Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää Harri Krogerukselle eron kunnan 
luottamustoimista. 
 
Valtuusto suorittaa uuden kunnanhallituksen varajäsenen ja 
perusturvalautakunnan jäsenen vaalin. 
 
Lisäksi valtuusto toteaa, että Suomen Sosialidemokraattisen 
Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä: 
1. Aikio Elle Kaaren 
2. Niemi Seppo 
3. Kosunen Markku 
4. Aikio Riitta Ellen 
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Kunnanhallitus § 26 11.02.2019 
Valtuusto § 17 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Valtuusto myönsi Harri Krogerukselle eron kunnan 
luottamustoimista. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuusto on jo suorittanut 
kunnanhallituksen varajäsenen vaalin.  
 
Mika Aikio esitti, että perusturvalautakunnan nykyinen varajäsen 
Uula Petteri Aikio nimetään perusturvalautakunnan varsinaiseksi 
jäseneksi, ja hänen tilalleen varajäseneksi nimetään Ara Aikio. Mika 
Aikion esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisäksi valtuusto totesi, että Suomen Sosialidemokraattisen 
Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä: 
1. Aikio Elle Kaaren 
2. Niemi Seppo 
3. Kosunen Markku 
4. Aikio Riitta Ellen 

  
 
Jakelu Harri Krogerus  
 Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 83 10.05.2019 
Valtuusto § 18 20.05.2019 
 

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. 

  
Valt 20.05.2019 § 18 

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää Jarkko Tenorannalle eron valtuuston 
jäsenyydestä. 
 
Lisäksi valtuusto toteaa, 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: 
 
Valtuusto myönsi Jarkko Tenorannalle eron valtuuston jäsenyydestä. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2019 29 
 
Kunnanhallitus § 83 10.05.2019 
Valtuusto § 18 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisäksi valtuusto totesi, 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 

  
 
Jakelu Jarkko Tenoranta  
 Lotta Holma  
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Kunnanhallitus § 47 11.03.2019 
Valtuusto § 19 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nuorten kesätyöseteli 
 
23/02.04.01/2019 
 
Kh 11.03.2019 § 47 
  

Elinvoimalautakunta keskusteli 1.2.2019 pidetyssä kokouksessa (§ 
10) Utsjoen kunnan nuorten työllistämisestä kesällä 2019. 
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi 5000 euron lisämäärärahaa 
kustannuspaikalle 5000, jolla työllistetään Utsjoen kunnan nuoria, 
Utsjoen kunnan alueella. 
 
Kesätyöseteli myönnetään vuonna 2000-2004 syntyneille Utsjoella 
asuville nuorille, jotka työllistyvät vähintään 90 tunniksi yrityksiin, 
järjestöihin/yhdistyksiin, kotitalouksiin (ei oma koti tai lähisukulainen) 
tai kuntaan. Työpaikan tulee sijaita Utsjoella. Työnantajan on 
noudatettava alakohtaisia työehtosopimuksia ja siitä on tehtävä 
työsopimus. Kesätyösetelin arvo on 300 € ja se myönnetään 
hakemuksesta ja määrärahojen puitteissa. Etusijalla ovat yrityksiin ja 
järjestöihin työllistyvät nuoret. Kesätyöseteli maksetaan työnantajille 
jälkikäteen laskua vastaan.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esittämän 
lisämäärärahan nuorten kesätyösetelin maksamiseen 5000 euroa, ja 
esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 20.05.2019 § 19  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 5000 euroa nuorten 
kesätyösetelin maksamiseen kustannuspaikalle 5000 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  
 
Päätös: 
 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio esitteli asian 
valtuuston jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 47 11.03.2019 
Valtuusto § 19 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Jakelu Elinkeinotoimi  
 Kirjanpito  
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Kunnanhallitus § 62 08.04.2019 
Valtuusto § 20 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

Kunnan on luotava kuntalaisille mahdollisuudet osallistumiselle ja 
vaikuttamiselle kunnalliseen päätöksentekoon ja asioiden 
käsittelyyn. 
 
Kunnan viestintä on lakiin perustuvaa toimintaa. Kunnan toiminnasta 
on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille 
yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä 
palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, 
niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä 
päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä 
tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. 
 
Utsjoen kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus johtaa 
kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. 
Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen 
periaatteista sekä nimeä viestinnästä vastaava viranhaltijat. 
 
Kunnan toiminnan on oltava läpinäkyvää asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa. 
 
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat 
viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät 
saavat riittävästi tietoja valmisteltavana olevista yleisesti 
merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa niiden asioiden 
valmisteluun. Viestinnässä tulee käyttää selkeää ja ymmärrettävää 
kieltä ja kunnan eri asukasryhmien tarpeet sekä saamen kielilaista 
johtuvat saamenkielisten kuntalaisten oikeudet tulee ottaa 
huomioon. 
 
Utsjoen kunnan viestintäsuunnitelma on ensimmäinen ohjeistus 
kunnan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.  
Viestintäsuunnitelman laadinta aloitettiin työpajoissa jo syksyllä 
2017, työskentelyyn osallistui kaikkien hallintokuntien edustajia. 
Viestintäsuunnitelma pohjautuu  kuntastrategiaan ja lisäksi 
työskentelyä on ohjannut kuntalaisille ja henkilökunnalle tehdyt 
kyselyt.                 
Viestintäsuunnitelma antaa kunnan viestinnässä vastuussa oleville 
tahoille ohjeet viestinnässä noudatettavista periaatteista ja 
toimintatavoista.  
Mikäli kunnassa hoidetaan kunnallista viestintää esitetyn 
suunnitelman mukaisesti, sille kuntastrategiassa asetetut tavoitteet 
toteutuvat. 
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Kunnanhallitus § 62 08.04.2019 
Valtuusto § 20 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

  
 
Valt 20.05.2019 § 20  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan viestintäsuunnitelmaluonnoksen 
Utsjoen kunnan viestintäsuunnitelmaksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio esitteli asian valtuuston 
jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 5 Utsjoen kunnan viestintäsuunnitelmaluonnos 
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 61 08.04.2019 
Valtuusto § 21 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

Utsjoen kunnan kuntastrategiaan on määritetty useita 
elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä lisääviä kehittämistavoitteita. Näihin 
ei ole osoitettu määrärahaa käyttötalouteen, vaan 
kehittämistoimintaa on tehty hankerahoituksella. Hankerahoituksen 
käyttämien edellyttää mm. rahoitusinstrumenttien hyvää tuntemusta, 
hankkeistamisosaamista, hankkeiden hallinnointiin liittyvää 
osaamista sekä hanketoiminnan sitomista kunnan muuhun 
toimintaan. EU-hanketoiminta on tapahtunut aikaisemmin 
pääsääntöisesti elinkeinotoimen kautta, mutta nyt mm. tekninen 
toimi on mukana Interreg-hankkeessa ja sivistystoimessa on OPH:n 
rahoituksella käynnissä etäopetushanke.  
 
Utsjoen kunnassa on tehty sekä yksityisten investointeja, että 
kunnan omia investointeja lähivuosien aikana. Käynnistymässä on 
päiväkotien ja koulujen rakentaminen kaikissa kylissä ja erityisesti 
matkailusektorilla on vireillä useita investointeja. Nämä luovat 
vahvaa pohjaa elinvoimaisuuden kehittymiselle, mutta tuovat esille 
myös haasteita rekrytointiin, asumiseen, eri-ikäisten viihtymiseen 
paikkakunnalla sekä paikkakunnalla pysymiseen. Investointien 
toteuttamisen lisäksi tulisikin suunnitella ja kohdentaa toimenpiteitä 
näihin elinvoimaisuuteen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.  
 
Utsjoen kunnassa on käynnissä hankkeita, jotka lisäävät viihtyisyyttä 
ja vetovoimaisuutta, hallittua matkailun maankäyttöä, 
paikallisuudesta lähtevien uusien palveluiden löytymistä ja olemassa 
olevien kehittämistä. Näiden luontoon ja niiden käyttämiseen 
liittyvien hankkeiden lisäksi panostetaan aluemarkkinoinnin 
vahvistamiseen ja Utsjoen tunnettuuden parantamiseen. 
Monikielisyyteen ja –kulttuurisuuteen pohjautuvien työpaikkojen ja 
yritystoiminnan syntymistä edistetään Saamen kielen etäopetus-
hankkeessa, Sámi musihkkaakademija hankkeessa ja suunnittelun 
alla on Tenojokilaakson kielikeskushanke yhdessä Norjan 
kielikeskusten kanssa. Alustavasti on suunniteltu työnimellä tuottava 
Utsjoki-hanketta, joka paneutuisi työntekijärekrytointiin, työssä ja 
paikkakunnalla viihtymiseen sekä pysymiseen. Tekninen toimi on 
mukana hankkeessa, jossa tehdään haja-asutusalueen 
jätevesilaitteisiin liittyvä kartoitus, rekisteröinti ja neuvonta. Lisäksi 
odotetaan hankepäätöstä kansainvälisestä hankkeesta, jonka 
tavoitteena on edistää vähähiilistä rakentamista huomioiden puhdas 
ja tehokas energiatuotanto. Näiden lisäksi Utsjoen kunta on mukana 
useissa alueellisissa hankkeissa mm. matkailuun liittyen. 
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Kunnanhallitus § 61 08.04.2019 
Valtuusto § 21 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

  
 
Valt 20.05.2019 § 21  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 20 000 euroa 
hankekoordinaattorin toimen kustannuksiin vuodelle 2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 61 08.04.2019 
Valtuusto § 21 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jakelu Elinkeinotoimi  
 Kirjanpito  
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Kunnanhallitus § 60 08.04.2019 
Valtuusto § 22 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

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

  
 
Valt 20.05.2019 § 22  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän 
tarkastuslautakunnan tekemän esityksen kuntayhtymän 
tilintarkastajasta vuosille 2019 - 2021. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä  
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Valtuusto § 23 20.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 20.05.2019 § 23  

Päätös: 
 
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio kertoi tulevista 
kokousaikatauluista sekä Pelkosenniemen edustajien tulevasta 
kuntavierailusta 12.6.2019. 
 
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: 

7, 8, 9, 23 

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 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 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. 

 


