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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 13:00 - 17:20 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kordelin Marjatta 13:00 - 17:20 Hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

 Nuorgam Eeva 13:00 - 17:20 Jäsen  
 Porsanger Veikko 13:00 - 17:20 Jäsen  
 Koivisto Anni 13:00 - 17:20 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 13:00 - 17:20 Jäsen  
 Lukkari Sammol 13:00 - 17:20 Jäsen  
 Aikio Mika 13:00 - 17:20 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 
Poissa Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Hekkanen Raimo Varajäsen  
 Valle Petteri Varajäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Nordberg Aulis Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 13:00 - 17:20 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 13:00 - 17:20 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 13:00 - 17:20 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Ilmari Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

151 - 166 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 2.12.2019 
 
 
 
Veikko Porsanger  Anni Koivisto 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 10.12.2019  
 
 
Elisa Kuvaja 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 151 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 02.12.2019 § 151  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 152 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 02.12.2019 § 152  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Porsanger ja Anni Koivisto. 
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Kunnanhallitus § 153 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 02.12.2019 § 153  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Perusturvajohtajan 
viran täyttäminen ja Ivalon lentokenttäkuljetukset. 

 
 Kunnanjohtaja esitti, että aluksi kuullaan Marjo Heliniä Perlacon 

Oy:stä ja Alpo Ronkaista BDO Oy:stä liittyen kunnan kiinteistöjen 
hallinnointiin. Sen jälkeen kuullaan hallintopäälliköitä liittyen vuoden 
2020 talousarvioon. Lopuksi kuullaan Kimmo Vähäjylkkää Sweco 
Ympäristö Oy:stä ja Tuomo Kokkoniemeä Metsähallituksesta liittyen 
Utsjoen matkailun maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmaan. 

 
 Työjärjestys hyväksyttiin puheenjohtajan ja kunnanjohtajan 

esittämillä lisäyksillä täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 154 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 02.12.2019 § 154  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 155 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 02.12.2019 § 155  

Kuntaan on tullut 1 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovu-
tusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on 
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen 
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto- 
oikeuteen.  
 
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 
muutosta valittamalla.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluo-
vutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kau-
pan kohteisiin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 156 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen matkailun maankäyttösuunnitelma 
 
45/00.01.05/2018 
 
Kh 02.12.2019 § 156  

Käynnissä olevan Lapin liiton rahoittaman Utsjoen matkailun 
maankäyttösuunnitelma -hankkeen tavoitteena on vaikuttaa siihen, 
että kansainvälistyvän matkailun kehittyminen tapahtuu harkitusti, 
paikalliset lähtökohdat huomioiden ja eri maankäyttötarpeet yhteen 
sovittaen.  
 
Hankkeessa on valmistumassa Utsjoen matkailun maankäyttö- ja 
kehittämissuunnitelma. Suunnitelman on kilpailutuksen pohjalta 
toteuttanut Sweco Ympäristö Oy ja luonnoksen esittele Kimmo 
Vähäjylkkä. 
 
Maankäyttöasiantuntija Tuomo Kokkoniemi Metsähallituksen 
kiinteistökehityksestä esittelee Skalluvaarantien läheisyyteen 
suunniteltuja ohjelmapalvelualueita sekä muita valtion maita 
koskevia kehittämissuunnitelmia. 
 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio esittelee Utsjoen 
maankäyttö- ja kehittämissuunnitelman kyläkohtaiset toimenpide-
ehdotukset. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Utsjoen matkailun maankäyttö- ja 
kehittämissuunnitelmaluonnoksen sekä kyläkohtaiset toimenpide-
ehdotukset. Kunnanhallitus valtuuttaa viemään asioita eteenpäin 
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Matkailun maankäyttö- ja 
kehittämissuunnitelma tuodaan valmistumisen jälkeen 
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2020. 
 
Päätös: 
 
Kimmo Vähäjylkkä Sweco Ympäristö Oy:stä, Tuomo Kokkoniemi 
Metsähallituksesta sekä kunnan kehittämis- ja elinkeinopäällikkö 
Eeva-Maarit Aikio esittelivät Utsjoen matkailun maankäyttö- ja 
kehittämissuunnitelman. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
  

 
Jakelu Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö  
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Kunnanhallitus § 157 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nimeämispyyntö Lapin liiton kuntatyöryhmän jäseneksi 2020-2021 
 
94/00.04.02/2019 
 
Kh 02.12.2019 § 157  

Lapin liiton hallitus on asettanut valtuustokaudeksi 2017-2021 
kuntatyöryhmän, jonka tehtävänä on toimia hallituksen apuna 
erityisesti kuntatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Työryhmän 
sihteerinä ja valmistelijana toimii Lapin liitossa kunta-asiantuntija. 
Työryhmä koostuu kunnallisista viranhaltijoista ja asiantuntijoista. 
 
Aiemmin työryhmässä on ollut edustajat nimettynä seutukunnittain. 
Lapin liiton hallitus on 4.11.2019 § 97 päättänyt, että 
kuntatyöryhmän kokoonpanoa laajennetaan siten, että jokainen 
Lapin kunta nimeää työryhmään yhden varsinaisen jäsenen ja yhden 
varajäsenen. Päätös on oheismateriaalina.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää Lapin liiton kuntatyöryhmään yhden 
varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti, että kuntatyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi 
nimetään kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio ja 
varajäseneksi toimistosihteeri Marja Länsman. 

  
 
Jakelu Lapin liitto  
 Nimetyt jäsenet  
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Kunnanhallitus § 158 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kiinteistöjen hallinnointi 
 
Kh 02.12.2019 § 158  

BDO ja Perlacon ovat selvittäneet erilaisia toteuttamismalleja 
Utsjoen kiinteistöjen hallinnoinnin ja kiinteistönhuollon 
selkeyttämiseksi sekä kiinteistöjen taloudellisten seikkojen 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi. BDO:n edustaja esitteli asiasta tehdyn 
ensimmäisen selvityksen valtuustoseminaarissa 16.10.2018. 
 
BDO:n ja Perlaconin edustajat esittelevät päivitetyt toteuttamismallit 
kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi esitetyt selvitykset ja keskustelee 
jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös: 
 
Marjo Helin Perlacon Oy:stä ja Alpo Ronkainen BDO Oy:stä 
esittelivät selvitykset liittyen kunnan kiinteistöjen hallinnointiin. 
 
Kunnanhallitus keskusteli selvitysten pohjalta. Keskustelun jälkeen 
kunnanhallitus päätti, että asia tuodaan kunnanhallituksen 
käsittelyyn alkuvuodesta 2020 tilatyöryhmän käsittelyn ja 
päätösesityksen jälkeen. 

  
 
Jakelu Keskushallinto  
 Tekninen toimi  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2019 12 
 
Perusturvalautakunta § 44 12.11.2019 
Kunnanhallitus § 159 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määrärahamuutokset ja lisämääräraha, talousarvio 2019  
 
108/02.02.00/2018 
 
Petultk 12.11.2019 § 44 
  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. 
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman 
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää määrärahasiirroista 
tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain budejetoitujen 
määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % lautakunnan 
kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä 
valtuustolle. 
 
Määrärahan siirrot 
Talousarvioon 2019 esitetään tehtäväksi määrärahan siirtoja 
yhteensä 131.695 €, liitteenä selvitys määrärahan siirroista. 
Menot ylittyvät hallinnon palkoissa ja matkakorvauksissa, tehostetun 
palvelusasumisen palkoissa ja sivukuluissa (palkattu kaksi 
lisätyöntekijää), vuodeosaston palkoissa (palkattu lh opso) ja 
laboratorion palkoissa (toimintaa hoidettu lyhytaikaisilla sijaisilla) 
sekä ensihoidossa. Näitä ylityksiä pystytään kattamaan 
lastensuojeluun, kuntouttavaan työtoimintaan, omaishoitoon ja 
päihdehoitoon varatuilla määrärahoilla.  
 
Lisämääräraha talousarvioon 2019 
- laboratorion verinäytteet lähetetään matkahuollon kautta, jolloin 
näytteiden kuljetuksen joutuu maksamaan kunta. Postin kautta 
lähetetyt verinäytteet eivät ehdi perille eli vanhenevat kuljetuksen 
aikana. Tästä aiheutuu kunnalle v. 2019 kustannuksia 12.500€ 
- Kuntoutukseen tarvitaan lisämäärärahaa 11.000 € 
- Kunta on joutunut käyttämään paljon laitoshoidon ostopalvelua, 
määräraha ylittyy 70.000 €. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta  
- hyväksyy seuraavat määrärahan muutokset (yhteensä 131.695 €) 
tehtäväksi talousarvioon 2019 oheisen liitteen mukaisesti ja 
- esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 93.500 euron lisämäärärahan 
talousarvioon 2019. 
  
Lisävalmistelu: 
 
Lisämääräraha talousarvioon 2019 
- erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät 300.000 euroa, 
lisämäärärahan tarve 180.000 €. Määrärahan tarpeessa on 
huomioitu kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakulujen siirtäminen 
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Perusturvalautakunta § 44 12.11.2019 
Kunnanhallitus § 159 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

projekteihin kp:lle 6425 sekä psyk. sairaanhoitajan palkkaus ja 
matkakulujen siirtäminen projekteihin kustannuspaikalle 6410. 
 
Muutosehdotus: 
 
Perusturvalautakunta - 
- hyväksyy seuraavat määrärahan muutokset (yhteensä 131.695 €) 
tehtäväksi talousarvioon 2019 oheisen liitteen mukaisesti ja 
- esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 93.500 euron lisämäärärahan  
sekä lisävalmistelun mukaisen lisämäärärahan 180.000 € 
erikoissairaanhoidon kustannuksiin, yhteensä lisämäärärahan tarve 
273.500 euroa talousarvioon 2019. 
 
Päätös: 
 
Muutosehdotus hyväksyttiin.  
 

  
 
Kh 02.12.2019 § 159  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan esittämän lisämäärärahan 
yhteensä 273.500 euroa vuodelle 2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 160 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 
 
82/02.02.00/2019 
 
Kh 02.12.2019 § 160  

Kuntalain 110 §:n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun 
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi 
talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 
velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on 
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
 
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen 
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakorsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunitelmassa päättää 
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona 
katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten 
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- 
tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on 
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava 
talousarviota." 
 
Kunnan johtoryhmä on valmistellut talousarvion raamin syksyllä 
2019. Hallintokunnat ovat valmistelleet omat talousarvioesityksensä 
ja ne on käsitelty lautakunnissa. Lähtökohtana talousarvion 
laadinnalle on pidetty vuoden 2019 talousarviota, vuoden 2019 
talousarvion toteumaa sekä vuoden 2018 tilinpäätöstä. 
Hallintopäälliköt esittelevät omat talousarvioesityksensä 
kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallintopäälliköiden 
talousarvioesitykset sekä talousarvion vuodelle 2020 ja 
taloussuunnitelmat vuosille 2020-2022. Talousarvio käsitellään 
kunnanhallituksessa ennen valtuuston kokousta viikolla 51. 
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Kunnanhallitus § 160 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Hallintopäälliköt esittelivät omat talousarvioesityksensä 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Marjatta Kordelin poistui kokouksesta 
asian käsittelyn jälkeen klo 16.10. 

  
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 161 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston kokouksen 18.11.2019 täytäntöönpano 
 
Kh 02.12.2019 § 161  

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 29.11.2019. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
  

 
Liitteet Liite 1 Valtuuston kokouskutsu 18.11.2019 
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Kunnanhallitus § 162 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 02.12.2019 § 162  

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:  
Perusturvalautakunta 12.11.2019. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 163 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 02.12.2019 § 163  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 164 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 02.12.2019 § 164  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 
 - Yhtymäkokouksen 6.11.2019 pöytäkirja 
 
Valtiovarainministeriö -Avustuksen hakeminen kuntien yhteishankkeisiin  

 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmän laatimaan 

kannanotto ja esitys liittyen Tenon kalastussopimuksen 
voimassaoloon. Työryhmään nimettiin Ilmari Tapiola, Mika Aikio, 
Anni Ahlakorpi ja Sammol Lukkari. 
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Kunnanhallitus § 165 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvajohtajan viran täyttäminen 
 
140/01.01.01/2014 
 
Kh 02.12.2019 § 165  

Perusturvajohtaja Päivi Raution virkasuhde päättyi 24.4.2019. 
Hänen jälkeensä perusturvajohtajan tehtäviä hoiti Karoliina Hjelm 
ajalla 1.4.-30.11.2019.  
 
Perusturvajohtajan virka julistettiin haettavaksi 5.11.2019. Viran 
hakuaika päättyi 22.11.2019 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin 
kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-
sivuilla, Inarilaisessa sekä Kuntarekry.fi ja Mol.fi palveluissa. 
 
Virkaan tuli määräaikaan mennessä yksi hakemus. 
 
Hakuilmoitus sekä jäljennös hakemusasiakirjoista jaetaan 
kunnanhallituksen jäsenille kokouksessa.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää haastatella hakijan ja nimeää työryhmän 
suorittamaan haastattelun.  
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi haastattelijoiksi kunnanjohtaja Vuokko Tieva-
Niittyvuopion, hoitotyönjohtaja Päivi Kontion, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Ilmari Tapiolan ja perusturvalautakunnan 
puheenjohtaja Markku Halosen. 

  
 
Jakelu Työryhmään nimetyt  
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Kunnanhallitus § 166 02.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ivalon lentokenttäkuljetukset 
 
98/14.02.01/2019 
 
Kh 02.12.2019 § 166  

Lapin ELY-keskus on käynyt neuvotteluja JBussin kanssa koskien 
ELY-keskuksen hankkimaa Ivalon, Utsjoen ja Nuorgamin välistä 
linja-autoliikennettä. Liikennettä koskevaa sopimusta ollaan 
jatkamassa kolmella vuodella 31.12.2022 asti. Aikataulumuutoksilla 
olisi mahdollista saada järjestettyä lentokenttäkuljetukset Ivalon 
lentoasemalta osana sopimusta. Aikataulumuutos nostaisi 
vuosikustannusta n. 15.000 €.  
 
ELY-keskus pyytää Utsjoen kunnan osallistumista kustannuksiin 
kustannusten nousua vastaavalla summalla. Samankaltainen 
menettely on käytössä esim. Pyhä-Luosto -matkailualueen 
lentokenttäkuljetuksissa, joihin Sodankylän, Pelkosenniemen ja 
Kemijärven kunnat osallistuvat. Mikäli rahoitusta ei saada, voi olla 
tarpeen vähentää ajettavien vuorojen määrää. Asia esitellään 
tarkemmin kokouksessa. Sopimusluonnos on oheismateriaalina.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä.  
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti jatkaa asian valmistelua sillä periaatteella, että 
lentokenttäkuljetukselle löydetään toteuttamismahdollisuudet. 
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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 
 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 
  

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

 Pykälät 
 155, 157 
  

 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 
 155, 157 
  
 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 

 


