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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 13.00 - 15.45 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kordelin Marjatta 13.00 - 15:30 Hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

 Nuorgam Eeva 13.00 - 15.45 Jäsen  
 Porsanger Veikko 13.00 - 15.45 Jäsen  
 Koivisto Anni 13.00 - 15.45 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 13.00 - 15.45 Jäsen  
 Aikio Mika 13.00 - 15.45 Valtuuston 

puheejohtaja 
 

 
Poissa Lukkari Sammol Jäsen  
 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 - 15.45 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 13.00 - 15.45 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Esko 13.00 - 15.45 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
  
 Ilmari Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

102 - 120 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 16.9.2019 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Veikko Porsanger 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 23.09.2019  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 102 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 16.09.2019 § 102  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 103 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 16.09.2019 § 103  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Veikko Porsanger. 
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Kunnanhallitus § 104 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 16.09.2019 § 104  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Valtuuston 
14.6.2019 kokouksen täytäntöönpano, Valtuustoaloite, 
Karigasniemen SER-piste, Suunnittelutarveratkaisu / Utsjoen kunta 
sekä Edustajien nimeäminen Lapin Sairaanhoitopiirin 
perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmään. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan 

esittämillä lisäasioilla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 105 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 16.09.2019 § 105  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 106 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 16.09.2019 § 106  

Kuntaan on tullut 15 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: 
 
Vuokko Tieva-Niittyvuopio ja Eeva Nuorgam ilmoittivat olevansa 
esteellisiä asian käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että he eivät 
osallistuneet asian käsittelyyn. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2019 9 
 
Kunnanhallitus § 107 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuntien välinen yhteistyö 
 
44/00.04.02/2019 
 
Kh 16.09.2019 § 107  

Kuntaliitto on 3.10.2017 julkaisemassaan yleiskirjeessä kannustanut 
kuntia yhteistyöhön viranomaistehtävien hoidossa. Kuntaliitto 
kannustaa pieniä kuntia riittävän asiantuntemuksen, 
erikoistumismahdollisuuksien ja palvelutarjonnan turvaamiseksi 
hakeutumaan vapaaehtoiseen kuntalain tarkoittamaan 
kuntayhteistyöhön ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien 
hoitamisessa. 
 
Kuntaliiton julkaisemat hallintokyselyt osoittavat, että 
ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä hoidetaan hyvin vaihtelevan 
kokoisissa toimintayksiköissä ja vaihtelevalla osaamis- ja 
koulutuspohjalla. Ympäristönsuojeluviranomaisyksiköitä on arviolta 
koko maassa 150-175 kpl ja yksiköissä työskentelee keskimäärin 5,2 
henkilöä (mediaani 3 henkilöä). Ympäristönsuojelussa jo lähes 
puolet kunnista hoitaa tehtävää useamman kunnan yhteistyönä. 
 
Ympäristönsuojelun tehtäviä koskeva lainsäädäntö lisääntyy ja 
uudistuu kiivaalla tahdilla. Muutosten valossa yhteistyön ja 
asiantuntemuksen laajentamisen tarpeet tulevat korostumaan 
entisestään. Kuntalaisten ja toiminnanharjoittajien vaatimukset 
ympäristönsuojelun viranomaistoimintoja kohtaan ovat niin ikään 
kasvaneet, ja elinympäristöä koskevat päätökset ovat entistä 
keskeisemmällä sijalla kunnan päätöksenteossa ja merkittäviä 
kunnan elinvoiman edistämisessä. Tehtävien laadukas hoitaminen 
vaatii monipuolista osaamista ja mahdollisuutta tarjota palveluita 
nopeallakin tempolla hankkeiden edetessä. Samalla tulee huolehtia 
viranomaisen riippumattomuudesta ja estää asioiden 
henkilöityminen. Muutoksiin vastaaminen edellyttää yhteistyötä ja 
osaamisen laajentamista. 
 
Kuntalain (410/2015) 49 §:n mukaan kunnat voivat sopimuksen 
nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Kuntien julkisoikeudellisen 
yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, 
sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja kuntayhtymä. 
 
Inarin kunta on kunnanhallituksen päätöksen (76 §/2019) mukaisesti 
neuvotellut 8.5.2019 Sodankylän kunnan kanssa mahdollisuudesta 
liittyä Sodankylän ja Muonion välisen yhteistoimintasopimuksen 
piiriin. Koska Inarin ja Utsjoen kunnilla on voimassa oleva sopimus 
ympäristönsuojelun tehtävien yhteisestä järjestämisestä, on 
Sodankylän kunta neuvotellut myös Utsjoen kunnan kanssa 
halukkuudesta liittyä yhteistoimintasopimuksen piiriin. 
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Kunnanhallitus § 107 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Inarin ja Utsjoen lisäksi Enontekiön kunta on myös ilmaissut 
halukkuutensa liittyä Sodankylän ja Muonion välistä yhteistoiminta-
aluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen piiriin. 
Näistä kunnista Utsjokea lukuunottamatta, on tehty myönteinen 
päätös yhteistoiminna aloitamisesta. 
Sodankylän ja Muonion kuntien välisen sopimuksen mukaan 
yhteistoimintasopimuksen piiriin voi liittyä myös muita kuntia. 
Järjestely edellyttää sopimuskuntien näin täydennettyä sopimusta. 
Sopimuksen muuttaminen edellyttää myös kaikkien sopijakuntien 
yhtäpitäviä päätöksiä. 
 
Kuntalaki 51 §:n mukaan: "Kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai 
useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen 
toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa 
kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. 
Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen 
toimielimen jäsenistä. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jokaisella 
kunnalla on toimielimessä vähintään yksi kunnan valitsema jäsen.  
 
Yhteistoiminta Inarin, Enontekiön, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen 
kuntien välillä olisi mahdollista aloittaa 1.1.2020. Sopimuksen 
tarkoituksena on varmistaa samantasoiset ja kustannustehokkaat 
palvelut kaikissa sopijakunnissa. Oheismateriaalina olevan 
sopimusluonnoksen on valmistellut Sodankylän kunnan 
ympäristöpäällikkö Teresa Ojala Sodankylän ja Muonion välisen 
sopimuksen pohjalta. Sodankylän ja Muonion välinen sopimus on 
puolestaan laadittu Kuntaliiton mallisopimuspohjien perusteella 
(Kuntaliiton yleiskirje 3.10.2017). Sopimusluonnoksen valmisteluun 
on Inarin kunnasta osallistunut ympäristöyksikön johtaja Minna 
Saramo. 
 
Koska yhteistoiminta-alueessa on mukana useita kuntia, on 
luonnoksessa huomioitu mm. kustannusjaon periaatteita, jaoston 
jäsenten määräytyminen sekä jaoston puheenjohtajasta ja 
varapuheenjohtajasta päättäminen. Laajentuvan alueen myötä myös 
henkilöstöresurssien tarve kasvaa. Tarkoituksena on, että 
henkilöstöön kuuluisi ympäristöpäällikkö ja kolme 
ympäristötarkastajaa sekä lisäksi Sodankylässä olisivat tarvittavat 
sihteeri- / hallintopalvelut. Sihteeri- / hallintopalveluiden tarpeen on 
arvioitu olevan noin 0,4 htv. Sodankylä vastuukuntana perustaisi 
uudet tarvittavat virat. 
 
Henkilöstöstä ympäristöpäällikkö ja 1 ympäristötarkastaja 
sijoittuisivat Sodankylään, 1 ympäristötarkastaja Inarin kuntaan ja 1 
ympäristötarkastaja joko Muonion tai Enontekiön kuntaan. 
Kaikissa kunnissa säilyisi toimipiste. Alustava kustannusarvio ja 
esitys kustannusten jaosta ovat oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
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Kunnanhallitus § 107 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää  edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen 
perustamisen Sodankylän, Muonion, Utsjoen ja Enontekiön kunnan 
kanssa ja hyväksyy osaltaan sopimusluonnoksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 108 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntalainan myöntäminen Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:lle 
 
60/00.04.04/2019 
 
Kh 16.09.2019 § 108  

Ohcejoga Utsjoen Ursa ry on hakenut Pohjoisimman Lapin Leader 
ry:ltä rahoitusta Arktinen aikavaellus -hankkeelle. Arktinen 
aikavaellus on tunturimaastoon sijoittuva vaelluspolku 
informaatiotauluineen. Informaatio- ja opastetauluja tulee polulle 
runsaat 20 kpl QR-koodeineen kertomaan maailmanhistorian 
kehityksestä. Taulujen tarinoissa tuodaan esiin myös 
paikallishistoriaa, kallioperän ja tunturimaaston muovautumista, 
pohjolan ilmaston, eläimistön ja asutuksen historiaa. Verkkosivujen 
taustakertomuksiin lisätään myös saamelaisen kulttuurin myyttisiä 
selityksiä maailman kehittymisestä. Kirjallisen materiaalin 
käyttökielinä ovat suomi, saame ja englanti. Hankkeen tarkempi 
sisältö ja polun sijainti esitellään kokouksessa. 
 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 58 700,75 euroa, josta 
Leaderin osuus 35 880,49 euroa, yksityisten rahallinen osuus 3 
500,00 euroa ja yksityisten talkootyön osuus 19 320,26 euroa.  
 
Ohcejoga Utsjoen Ursa ry tarvitsee väliaikaisrahoitusta hankkeen 
toteuttamiseen, ja anoo Utsjoen kunnalta kuntalainaa Leader-tukea 
vastaan 11 700,00 euroa. Laina maksetaan kunnalle takaisin 
hankkeen valmistuessa, kun haettu Leader-tuki on saatu. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Ohcejoga 
Utsjoen Ursa ry:lle 11 700,00 euron suuruisen kuntalainan 
seuraavilla lainaehdoilla: 
 
1. Laina myönnetään heti kun myönteinen hankepäätös on tehty. 
2. Laina on maksimissaan myönnetyn tuen määräinen sisältäen 
lainan koron. 
3. Lainan korko on Euribor12kk + 1,5 % per annum. 
4. Lainasta myönnetään rahoituspäätöksen jälkeen 1/3 ja loput 
hankkeen edistymisen mukaisesti erillisiä hakemuksia vastaan. 
5. Maksatuserät suoritetaan suoraan kunnan tilille, tai 
vaihtoehtoisesti laina on maksettava takaisin viikon kuluessa siitä, 
kun maksatuserä on tullut hakijalle. 
6. Lainan lisänostohakemukset toimitetaan kehittämisassistentille ja 
samalla todennetaan hankkeen suunnitelman mukainen 
eteneminen. 
7. Velallinen sitoutuu käyttämään hankkeen avustusrahat lainan 
maksuun. 
8. Kunnalla on oikeus nimetä hankkeen ohjausryhmään/ 
asiantuntijaryhmään oma edustajansa. 
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Kunnanhallitus § 108 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Marjatta Kordelin esitti, että kunta ei myönnä kuntalainaa. 
Nykyisessä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista että kunta toimii 
pankkina. Esitystä ei kannatettu. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 109 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rivitalotontin osto ja toisen rivitalotontin varaus 
 
3/10.00.02/2017 
 
Kh 16.09.2019 § 109  

Antti Peltoniemi on ilmoittanut kuntaan haluavansa ostaa 
vuokrataloiksi rakennettavia kohteita varten seuraavat voimassa 
olevan asemakaavan mukaiset tontit Utsjoen kunnan kirkonkylästä. 
Ostettavaksi välittömästi ja mahdollisimman pian aloitusta varten v. 
2020 korttelista 46 AR 1 tontit 2 ja 3. 
Lisäksi Peltoniemi ilmoittaa haluavansa varata asemakaava-alueelta 
tontin RM1 kortteli 47 rivitalon rakentamista varten v. 2021-2022. 
 
Kohteet on tarkoitus toteuttaa ensisijaisesti vuokrataloiksi, 
Peltoniemi on käynyt neuvotteluja ARA:n kanssa hankkeen 
rahoitusjärjestelyistä.  
 
Kortteli 46, tontit 2 ja 3, kaavamerkintä ARI; pinta-ala yhteensä 6042 
m2. Rakennusoikeus e = 1510,5 k-em2. 
 
Rakennustarkastajan ilmoituksen mukaan tontille on toteutettavissa 
kaavaillun mukainen rakentaminen suoraan rakennusluvalla, 
kaavanmukaisesti. 
 
Kortteli 47, kaavamerkintä RM I; pinta-ala 3370 m2. 
Rakennusoikeus: e = 0,20 = 675 k-em2. 
 
Rakentaminen voidaan toteuttaa aiotusti RM kaavamerkinnällä 
olevalle tontille vasta kaavamuutoksen saatua lainvoiman, tai jos 
tontti ostetaan heti omistaja voi kustannuksellaan hakea 
asemakaavan muutosta tontin osalta. 
Varaus tonttiin voi olla ehdollinen siten, että sen voimassaoloaika on 
enintään kaksi vuotta.  
 
Utsjoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.03.2018 § 7 
päättänyt, että neliöhinnaksi määritellään e-luvun (tehokkuusluku) 
mukainen kerrosneliökorvaus, joka on 40 euroa/k-m2.  
 
Lisävalmistelu kokouksessa: 
 
Yrittäjä Jussi Eiramo on myös käynyt neuvotteluja kunnan edustajien 
kanssa ja ilmaissut halunsa ostaa rakennustontti korttelista 46 AR 
tontit 2 ja 3. Yrittäjää on kehotettu tekemään kuntaan kirjallinen ja 
virallinen ostotarjous, valmistelun aloittamiseksi. 
 
Eiramo on toimittanut kunnanjohtajalle ja hallituksen 
puheenjohtajalle kunnanhallitukselle osoitetun sähköpostiviestin, 
missä on hän on kertonut käymistään neuvotteluista tontin 
ostamiseksi ja uudistanut aiemmin keskustelun alaisen tontin 
ostotarjouksen. Kirjeessään yrittäjä ilmoittaa myös allekirjoittaneensa 
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Kunnanhallitus § 109 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

aluetta koskevan kaavoitussopimuksen ja lisäksi hän on toimitanut 
alueelle suunnitellun rakennuksen piirustukset kunnanhallituksen 
käsittelyyn. 
 
Voimassa olevan kaavamerkinnän mukaan tontille saa rakentaa 
1500 kem suuruisen 1-kerroksisen rivitalon. Suunnitelman mukaisen 
rakennuspiirustuksen mukainen rakennus on n. 2400 kem suuruinen 
3- kerroksinen kerrostalo. Toteutuakseen rakennushanke vaatii 
kaavamuutoksen. Kyseessä oleva hanke edellyttää lisäksi kaavan 
kokonaisvaltaisen tarkastelun. 
 
Utsjoen kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisesta ja 
laajentamisesta on tehty sopimus ja kaavoitustyö on tarkoitus 
aloittaa viivytyksettä. Matkailurakentamisen ja muunkin 
rakentamisen lisääntyminen edellyttää kaavoitustyön käynnistämistä 
viivytyksettä. 
 
Tällä hetkellä vuokra-asuntojen tarve kunnassa on erittäin suuri. 
Kulunut syksy on osittanut, että asuntotilanne on kestämätön, 
kuntaan tarvitaan pikaisesti uusia vuokra-asuntoja. 
 
Rakentamisen kokonaissuunnittelun tarve Utsjoen Kirkonkylälle on 
lisääntyneen rakennuspaineen vuoksi välttämätöntä. Kirkonkylän 
alueelle tarvitaan asemakaavan ajantasaistamista ja laajentamista 
lisääntynyttä matkailua palvelevien, vuokra-asuntojen ja 
omakotitalojen rakentamisen ohjaamista varten.  
Tässä vaiheessa ei ole syytä muuttaa yksittäisten tonttien 
kaavamääräyksiä erillisten kaavoitussopimusten perusteella. Lisäksi 
tulee huomioida, että kunnan vuokra-asuntojen tarve on niin akuutti, 
että on välttämätöntä, että asuntorakentaminen voidaan aloittaa 
viivytyksettä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää myydä edellä mainitut tontit Antti 
Peltoniemelle perustettavan yhtiön lukuun 60.420,00 euron 
kauppahinnalla ja varata tontin korttelissa 47, kaavamerkintä RM I; 
pinta-ala 3370 m2. Rakennusoikeus: e = 0,20 = 675 k-em2 siten 
ehdollisesti, että varaus on voimassa enintään kaksi vuotta. 
 
Kokouksessa annettu lisäysehdotus: 
 
Kunnanhallitus edellyttää, että yrittäjä Eiramon kanssa jatketaan 
neuvotteluja, jotta hänen suunnittelemansa rakennus voidaan 
sijoittaa paikaan, missä se paremmin sopeutuu maisemaan ja 
muuhun ympäröivään rakentamiseen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus ja kokouksessa annettu lisäysehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 109 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 
Jakelu Kunnanjohtaja  
 Antti Peltoniemi  
 Jussi Eiramo  
 Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 110 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tontin vuokrauspyyntö, Matti Lehtimäki 
 
102/10.00.02/2018 
 
Kh 16.09.2019 § 110  

Matti Lehtimäki on 15.8.2019 jättänyt kunnalle vuokrauspyynnön 
tontista, joka sijaitsee Kirjonkylän taajamassa, Utsjoen kunnan 
omistamalla tilalla Rn:o 890-401-66-22, rakennusasemakaava-
alueella korttelissa 38, tontti 2. Kaavamerkintä AO, joka mahdollistaa 
aiotun asuinrakennuksen rakentamisen. 
 
Valtuusto on vahvistanut ko. kaavamerkinnällä olevien tonttien 
myyntihinnaksi 2,90 euroa/m2. Tontin koko on n 1665 m2, eli 
kauppahinnan perusteella vuosivuokraksi tulee 241,42 €/vuosi. 
 
Kunnanhallitus on päätösvaltainen asiassa. 
 
Valmisteli: rakennustarkastaja. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää vuokrata ko. tontin kartan osoittamalla tavalla 
ja valtuuston vahvistaman taksan mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 111 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämaa-alue Karigasniemen koulun ja päiväkodin tontille 
 
28/10.00.01/2019 
 
Kh 16.09.2019 § 111  

Kunnan investointiohjelmassa vuodelle 2019 on määrärahavaraus 
20.000 euroa tarvittavan lisämaa-alueen hankintaan Karigasniemen 
koulun ja päiväkodin tontille. Maa-aluetta koskeva 
kauppakirjaluonnos on nähtävillä kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen ja valtuuttaa 
kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjat. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan 
kokoukseen. 
 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 Kunnanjohtaja  
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Tekninen lautakunta § 58 30.08.2019 
Kunnanhallitus § 112 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Poikkeamislupahakemus 
 
Teknltk 30.08.2019 § 58 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Halttunen Juha  
   
 
Rakennuspaikka Utsjoki, Kirkonkylä (890,401) 
  Tila: Aittikoski, RN:o 71:5 
 
Rakennushanke Loma-asuinrakennus, kerrosala 166 k-m2 ja 
  talousrakennus 36 k-m2.  
 
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen ranta-
alueelIa, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen 
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on 
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Lisäksi 
meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei 
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty 
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena.  
 
Lausunnot ja kuulemiset 
   
Utsjoen tekninen lautakunta 30.8.2019, 58 § 
 
Naapurit:    
Kuultu hakijan toimesta 
 
Asian esittely 
Hakija hakee poikkeamista Aittisuvannon ranta-asemakaavan 
määräyksestä, jossa Tilan Aittikoski 71:5 rakennusoikeudeksi on 
merkitty RA I ja 120 kerrosneliömetriä.  
 
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie 326 
 
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osioon, joka 
on tällä hetkellä kunnanvaltuuston vahvistama 20.5.2019.  
 
Alueella on lisäksi laadittu yleiskaavaa tarkempi maankäytön 
ohjausmuoto, eli Aittisuvannon ranta-asemakaava (28.10.2004), joka 
on lainvoimainen. 
 
Alueelle on laitettu vireille ranta-asemakaavan muuttaminen 
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Tekninen lautakunta § 58 30.08.2019 
Kunnanhallitus § 112 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

6.6.2018 asemaakaavaksi ja niiltäosin ranta-asemakaavan 
kumoamiseksi. 
Nähtäville tulevassa asemakaavaluonnoksessa on ko. tontin 
rakennusoikeudeksi merkitty RA I, 250 kerrosneliötä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä 
syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa 
säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta 
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 
 
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 
 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista; tai 
 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan 
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista 
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo 
rakennetulle alueelle.  
 
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista 
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä 
edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 
 
Päätöksen käsittely Tekninen lautakunta 
 
Rakennustarkastajan päätösesitys: 
Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 
poikkeamislupaa myönnettäväksi. 
 
Tilakohtaisen rantamitoituksen tarkastelu sekä maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.  
 
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan tilan ja emätilan rannan 
määrä ja sillä tapahtunut rakentaminen, sekä vireillä oleva 
asemakaava, hankkeen toteuttaminen edellä mainituin ehdoin ei 
aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun 
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
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Tekninen lautakunta § 58 30.08.2019 
Kunnanhallitus § 112 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö tai muita vaikutuksia.  
 
Teknisen lautakunnan päätös:  
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet 
 
Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan 
julkipanon jälkeen. 
 
MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai 
sen jäljennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville 
viranomaisille ja niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä 
niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet 
 
Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi 
alueelliselle ELY-keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen 
jälkeen.  
 
Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen 
antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on 
säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava 
todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.  
 
Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen 
saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten 
toimitettava. 
 
Sovelletut oikeusohjeet  
  
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, 172§, 174§ 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 § 
 
MUUTOKSENHAKU   
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen. 
 
 

  
 
Kh 16.09.2019 § 112  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan esityksen mukaisesti. 
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Tekninen lautakunta § 58 30.08.2019 
Kunnanhallitus § 112 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 113 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, Laura Rauma 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 16.09.2019 § 113  

Laura Rauma kirjallisesti 3.9.2019 ilmoittanut irtisanoutuvansa  
sivistyslautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton 
vuoksi.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Laura 
Raumalle eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja nimeää 
uuden varajäsenen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Valtuusto  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2019 24 
 
Kunnanhallitus § 114 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 16.09.2019 § 114  

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:  
Sivistyslautakunta 10.6.2019, Elinkeinolautakunta 10.6.2019, 
Tekninen lautakunta 14.6.2019, Perusturvalautakunta 17.6.2019 ja 
Tekninen lautakunta 30.8.2019. 
 
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 § 115 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 16.09.2019 § 115  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 116 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 16.09.2019 § 116  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
ELY-keskus - Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-2021 
 - Lupa poiketa luonnonsuojelulain (1096/1996) 

rauhoitussäännöksistä 
 - Alueidenkäyttöyksikkö / Kuntaryhmät ja tehtäväjako 1.8.2019 
 
Kela - Veronpalautus huomioidaan toimeentulotuessa tulona 
 - Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Kelan asiointipalvelussa 
 - Toimeentuloturvainfo; Uudet verkkosivut toimeentulotukiasiakkaan 

ohjauksesta 
 - Päivärahan määrä perustuu jatkossa 12 kuukauden tuloihin 
 - Saitko opiskelupaikan? Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea 
 - Syksyn opintolainan voi nostaa 1.8. alkaen 
 - Vammaisetuuksien maksaminen kunnalle 
 - Hae koulumatkatukea ajoissa 
 - Toimeentuloturvainfo; Oikeus pitkäaikaistyöttömän eläketukeen 

laajenee 
 
Kuntaliitto - Yleiskirje 6/2019; Kuntien maksuosuudet Kunnallisen 

työmarkkinalaitoksen 2018 nettokuluista 
 - Yleiskirje 7/2019, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2019 
 - Yleiskirje 8/2019; Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava 

toimeenpanoon 
 
Kuntatyönantajat - Vuoden 2019 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut 

muutokset/esitykset 
 
Lapin käräjäoikeus - Päätös Kevon yksityistietä  
 
Lapin liitto - Hallituksen 27.5.2019 kokouksen pöytäkirja 
 - Pelastuslautakunnan 20.6.2019 kokousen pöytäkirja 
 
Lapin rakennusperinne  - Syyskokouskutsu 7.9.2019 
 
Lapin sairaanhoitopiiri - Yhtymävaltuuston 13.6.2019 kokouksen pöytäkirja 
 
Metsähallitus - Tutkimus- ja liikkumislupa koerakennelmien asentamiseen ja 

kasvinäytteenottoon Kevon luonnonpuistossa 
 - Tutkimus- ja liikkumislupa tunturiperhosseurantaan Lapin 

luontopalvelujen alueilla 
 - Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen kansallispuistoissa ja 

luonnonpuistoissa 
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Kunnanhallitus § 116 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oikeusministeriö - Päätös; Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista vuoden 
2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa 

 
Sodankylän kunta - Pöytäkirjan ote valtuuston 11.6.2019 kokouksesta § 85 
 
Utsjoen kunta - Utsjoen kunnan lausunto Lapin pelastuslaitoksen 

palvelutasopäätöksestä 2020-2023 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 117 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 14.6.2019 kokouksen täytäntöönpano 
 
9/00.02.00/2019 
 
Kh 16.09.2019 § 117  

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten 
laillisuuden valvonnasta. 
  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty 
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa 
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee 
jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat 
olleet nähtävillä 25.6.2019. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtluuston 14.6.2019 kokouskutsu 
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Kunnanhallitus § 94 03.06.2019 
Tekninen lautakunta § 38 14.06.2019 
Kunnanhallitus § 118 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuustoaloite, Karigasniemen SER-piste 
 
68/00.01.02/2018 
 
Kh 03.06.2019 § 94 
  

Valtuustolle on 20.5.2019 toimitettu valtuutettu Ismo Mannisen  
allekirjoittama valtuustoaloite koskien Karigasniemen SER-pisteen 
rakentamista.  
 
Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan valtuustoaloite on sitä 
enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen 
valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun 
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus siirtää asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Teknltk 14.06.2019 § 38 
  

Karigasniemen SER-piste, Ylätenontie 308 on merkitty 
keräyspaikaksi jätehuoltorekisteriin. Merkintä 
ympäristönsuojelujärjestelmään on tehty 13.11.2018. 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö on kysynyt tarjouksen SER-pisteen 
ympäröivästä aitamateriaalista asennettuna sekä alueen 
sähköistyksestä.  
 
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 12.12.2018 § 77 todennut, 
että jatketaan hankkeen valmistelua ja toteuttamista tilalle 46-20, 
Ylätenontie 308.   
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Karigasniemen 
SER-piste sijoitetaan Utsjoen kunnan omistamalle maa-alueelle 
Karigasniemen koulun viereiselle tilalle 890-403-46-20. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Kunnanhallitus § 94 03.06.2019 
Tekninen lautakunta § 38 14.06.2019 
Kunnanhallitus § 118 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kh 16.09.2019 § 118  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja sopii jatkotoimista. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Anni Koivisto esitti, että asia siirretään takaisin valmisteluun.  Anni 
Ahlakorpi kannatti Anni Koiviston esitystä. 

  
 Veikko Porsanger esitti, että asia ratkaistaan tässä kokouksessa. 

Marjatta Kordelin kannatti Veikko Porsangerin esitystä. 
  
 Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa on tehty kannatettu 

esitys asian siirtämisestä takaisin valmisteluun, suoritetaan 
nimenhuutoäänestys, jossa JAA on että asian käsittelyä jatketaan 
tässä kokouksessa ja EI että asia siirretään takaisin valmisteluun. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta 
JAA ääniä 2 kpl (Marjatta Kordelin, Veikko Porsanger) ja EI ääniä 4 
kpl (Eeva Nuorgam, Anni Koivisto, Anni Ahlakorpi, Ilmari Tapiola). 
Äänestyksen perusteella kunnanhallitus päätti, että asia siirretään 
takaisin valmisteluun. Kunnanhallitus edellytti, että asia tulee 
valmistella kunnanhallitukselle kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
Valmistelussa tulee huomioida SER-pisteen vaihtoehtoiset 
sijoituspaikat. 

 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Marjatta Kordelin poistui kokouksesta 

päätöksen teon jälkeen klo 15.30. 
 
 
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Tekninen lautakunta § 43 14.06.2019 
Kunnanhallitus § 119 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Suunnittelutarveratkaisu/ Utsjoen kunta 
 
Teknltk 14.06.2019 § 43 
  

Teknltk  § Utsjokisuun monitoimitalon/-koulun suunnittelutarveratkaisu 
 

UTSJOEN KUNTA  PÄÄTÖS    
PL 41   Annettu julkipanon jälkeen 
99981 UTSJOKI  20.5.2011 
Puh. 040 1886111  (käsitelty tekn.ltk:n kokoukses-    sa 14.6.2019) 
 
 
ASIA  Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu 
 
HAKIJA Utsjoen kunta /Tilapalvelu/Sivistystoimi 
 
RAKENNUSPAIKKA  
 
 Kunta: Utsjoki 
 Kylä: Kirkonkylä (401) 
 Kaava-alue:Utsjoen kirkonkylä rakennusasemakaava 
 Tila: Seitakivi  RN:o 66:22 
 Kortteli/tontti: 
 Rakennuspaikan/tontin pinta-ala: 52,0405 ha 
 

RAKENNUSHANKE 
 
 Monitoimitalon—koulun rakentaminen  
  
 
RAKENNUSKIELTO TAI -RAJOITUS  
 
Utsjoen koulukeskuksen välittömään läheisyyteen ja samaan 
toimintaympäristöön tuleva uusi monitoimi-/koulurakennus tulee 
sijoittumaan Koulualueen kaavamerkinnän YO (oppimistoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueen ulkpuolelle, mutta samaan 
toimintaympäristöön, eli koulun liikuntapaikkojen alueelle VU 
(Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue). 
 
LAUSUNNOT 
 
Ei lausuntoja 
 
KUULEMINEN 
 
  
TEHDYT MUISTUTUKSET 
 
Ei tehtyjä muistutuksia 
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Tekninen lautakunta § 43 14.06.2019 
Kunnanhallitus § 119 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Perustelut: Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yh-
dyskuntakehitystä, on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeu-
ta erityisten luonnon- tai kulttuuri-ympäristön arvojen säilyttämistä ei-
kä virkistystarpeiden turvaamista. Hanke ei myöskään johda vaiku-
tuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet 
 
Tämä päätös on voimassa 1 vuoden päätöksen antopäivästä lukien. 
Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyk-
sessä haettava rakennuslupa ja saatava todistus päätöksen lainvoi-
maisuudesta. Päätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen 
saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Rovaniemen hallinto-
oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava.  
 
Sovelletut oikeusohjeet  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § 1. Ja 4. Momentti. 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Rovaniemen 
hallinto-oikeuteen. 
 
Valitusosoitus on liitteenä. 

     
Rakennustarkastaja Markku Porsanger 
 
LIITTEET  Rakennuspaikkaa osoittava sijaintikartta 
 Asemapiirros 

Karttaote Utsjoen kirkonkylän alueen 
rakennusasemakaavasta 

 Valitusosoitus 
 
JAKELU  
 
Päätös  Hakijalle 
 
Jäljennös  Lapin ympäristökeskus 
   
Ehdotus:  
Tekninen lautakunta hyväksyy suunnittelutarveratkaisun (Tekn ltk. 
johtosääntö) ja toteaa, että päätös täyttää asemakaavoituksen vaati-
man suunnitteluvelvoitteen. Muutos tarpeeseen tullaan 
merkitsemään Utsjoen kirkonkylä asemakaavaan alueeksi YO 
siltäosin kuin rakentaminen koskee nykyistä VU aluetta. 
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Tekninen lautakunta § 43 14.06.2019 
Kunnanhallitus § 119 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

Kh 16.09.2019 § 119  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelutarveratkaisun teknisen 
lautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 120 16.09.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Edustajien nimeäminen Lapin sairaanhoitpiirin perusterveydenhuollon yksikön 
ohjausryhmään 
 
68/00.04.02/2019 
 
Kh 16.09.2019 § 120  

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä on nimetty Lapin 
sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä 25.4.2012. Yhtymähallitus 
on päivittänyt ohjausryhmän kokoonpanoa päätöksellään 19.12.2013 
ja oikeuttanut päätöksellään 25.2.2015 sairaanhoitopiirin johtajan 
päättämään tarvittavista täydennyksistä ja muutoksista 
ohjausryhmän kokoonpanoon. Päätökseen on kirjattu, että 
ohjausryhmässä tulisi olla jokaisesta palveluita järjestävästä 
organisaatiosta mukana sosiaali- ja terveydenhuollon asioita 
päätöksentekoon valmisteleva/esittelevä henkilö. Jäsenet on nimetty 
viran tai tehtävän mukaan puheenjohtajia lukuun ottamatta. 
 
Perusterveydenhuollon ohjausryhmä kokoontui 29.8.2019. 
Kokouksessa todettiin, että ohjausryhmän kokoonpanon 
päivittäminen on perusteltua. Ohjausryhmä hyväksyi esitetyn 
menettelytavan, jossa jäsenkunnille ja muille sidosryhmille 
lähetetään kysely ohjausryhmän kokoonpanon päivittämisestä. 
Ohjausryhmässä keskusteltiin alustavasti, että puheenjohtaja 
valittaisiin Rovaniemen edustajista, I varapuheenjohtaja Itä-Lapin 
edustajista ja II puheenjohtaja Länsi-Lapin edustajista, mikäli se 
kunnille sopii. Puheenjohtajisto valittaisiin PTH-yksikön 
ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa uuden kokoonpanon 
kokoontuessa. 
 
Jäsenkuntia ja muita sidosryhmiä pyydetään ilmoittamaan 
edustajansa virka- tai tehtävänimikkeenä perusterveydenhuollon 
yksikön ohjausryhmän jäseneksi ja varajäseneksi 27.9.2019 
mennessä. Samassa yhteydessä pyydetään ystävällisesti 
ilmoittamaan myös tällä hetkellä ao. virkaa tai tehtävää hoitavan 
nimi. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmän jäseneksi perusturvajohtajan 
(vt. Karoliina Hjelm) sekä varajäseneksi hoitotyönjohtajan (Päivi 
Kontio). 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Lapin sairaanhoitopiiri  
 Nimetyt henkilöt  
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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 
 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118 
  
  

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

 Pykälät 
 106, 109, 110, 120 
  
  

 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 
 106, 109, 110, 120 
  
 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 
 112, 119  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 

 


