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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt 18.11.2019 § 35
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille
11.11.2019. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä
29.11.2019.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen
päätösvaltaiseksi.
Nimenhuudossa oli läsnä 9 varsinaista valtuutettua ja 3
varavaltuutettua. 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 2. varavaltuutettu Marjut Mellanen. Suomen
Keskustan valtuutettu Uula Tapiola oli ilmoittanut esteen kokoukseen
osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen
Keskustan 1. varavaltuutettu Väinö Guttorm. Suomen Keskustan
valtuutettu Veikko Porsanger oli ilmoittanut esteen kokoukseen
osallistumiseen kokousaamuna. Hänelle ei saatu varajäsentä.
Suomen Keskustan valtuutettu Raimo Hekkanen oli ilmoittanut
esteen kokoukseen osallistumiseen kokousaamuna. Hänelle ei
saatu varajäsentä. Vasemmistoliiton valtuutettu Anni Ahlakorpi oli
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu
varajäseneksi Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja
Vasemmistoliiton vaaliliiton 2. varavaltuutettu Seppo Niemi.
Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Lotta-Inkeri Holma oli
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu
varajäseneksi Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen
Puolueen vaaliliiton 3. varavaltuutettu Anne Parkkonen. Anne
Parkkonen saapui kokoukseen klo 13.05 nimenhuudon jälkeen.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Nimenhuutoluettelo 18112019 § 35
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valt 18.11.2019 § 36
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sammol Lukkari ja Marjut Mellanen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Valt 18.11.2019 § 37
Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että valtuusto käsittelee kunnanhallituksen
18.11.2018 valmisteleman asian irtisanoutuminen teknisen
lautakunnan varajäsenyydestä, Eila Laiti. Valtuusto hyväksyi
puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin em. asialla täydennettynä.
Merkittin pöytäkirjaan, että Anne Parkkonen saapui kokoukseen klo
13.05 asian käsittelyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.

Valt 18.11.2019 § 38
Ehdotus:
Valtuusto myöntää Laura Raumalle eron sivistyslautakunnan
varajäsenyydestä ja nimeää uuden varajäsenen.
Päätös:
Valtuusto myönsi Laura Raumalle eron sivistyslautakunnan
varajäsenyydestä.
Anni Koivisto esitti, että uudeksi sivistyslautakunnan varajäseneksi
nimetään Anni-Sofia Niittyvuopio. Valtuusto hyväksyi esityksen
yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Laura Rauma
Anni-Sofia Niittyvuopio
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Irtisanoutuminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä, Maiju-Ilona Tähkäpää
124/00.02.00/2018
Kh 10.10.2019 § 126
Maiju-Ilona Tähkäpää on kirjallisesti 20.9.2019 ilmoittanut
irtisanoutuvansa perusturvalautakunnan jäsenyydestä, koska hän on
hallintokunnan alainen työntekijä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää MaijuIlona Tähkäpäälle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä
nimeää lautakuntaan uuden jäsenen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 18.11.2019 § 39
Ehdotus:
Valtuusto myöntää Maiju-Ilona Tähkäpäälle eron
perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä nimeää lautakuntaan
uuden jäsenen.
Päätös:
Valtuusto myönsi Maiju-Ilona Tähkäpäälle eron
perusturvalautakunnan jäsenyydestä.
Anni Koivisto esitti, että uudeksi perusturvalautakunnan jäseneksi
nimetään Aino Snellman. Valtuusto hyväksyi esityksen
yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maiju-Ilona Tähkäpää
Aino Snellman
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Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
191/02.03.00/2013
Kh 10.10.2019 § 127
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella. Vuoden 2020 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa
verohallitukselle viimeistään tiistaina 19.11.2019.
Yhden veroprosentin verotuotto vuodelle 2018 oli noin 180.000
euroa. Vuoden 2019 veroprosentti on 21,00. Talousarviossa on
arvioitu vuoden 2019 kunnallisveron kertymäksi 3.800.000 euroa.
Kunnalla on ollut mittavia investointeja viime vuosina, ja niitä ne
jatkuvat vielä tulevana vuonna.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2020 tuloveroksi 21,00
prosenttia.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 18.11.2019 § 40
Ehdotus:
Valtuusto vahvistaa vuoden 2020 tuloveroksi 21,00 prosenttia.
Päätös:
Valtuusto vahvisti vuoden 2020 tuloveroksi 21,00 prosenttia.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Verohallinto
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Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle 2020
192/02.03.00/2013
Kh 10.10.2019 § 128
Kiinteistöverolain mukaan valtuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla
kun se vahvistaa verotusmenettelylain mukaisesti varainhoitovuoden
tuloveroprosentin.
Vuonna 2019 kiinteistöveron ylä- ja alarajat ovat seuraavat:
Min.
Max.
Utsjoella ka.
%
%
v. 2019
Lapissa
Yleinen kiinteistövero
0,93
2,00
1,25
1,24
Vakituisen asunnon kv.
0,41
1,00
0,65
0,53
Muiden asuinrakennusten 0,93
2,00
1,60
1,21
Voimalaitosten
Rakentamaton rak.paikka

2,00

3,10
6,00

2,00

Raja-arvoilla kiinteistöveron tuotto on seuraava:
Verotusarvo €
Min%€
Yleinen kiinteistövero
22.806.341,00
212.098,97
Vakituisen asunnon kv.
25.969.974,00
106.476,89
Muiden asuinrakennusten 12.967.839,00
120.600,90
Rakentamaton rak.paikka
39.706,00
794,12
Yhteensä €
61.783.860,00
439.970,88

Max% €
456.126,82
259.699,74
259.356,78
2.382,36
977.565,70

Kiinteistöveron kertymä vuodelta 2018 oli 620.973 euroa.
Kiinteistöveroa on arvioitu vuodelle 2019 kertyvän noin 640.000
euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2020
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisen asunnon kiinteistövero
Muiden asuinrakennusten kv
Rakentamaton rak.paikka
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

1,25
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2,00
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Valt 18.11.2019 § 41
Ehdotus:
Valtuusto vahvistaa vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisen asunnon kiinteistövero
Muiden asuinrakennusten kv
Rakentamaton rak.paikka

1,25
0,65
1,60
2,00

Päätös:
Valtuusto vahvisti vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisen asunnon kiinteistövero
Muiden asuinrakennusten kv
Rakentamaton rak.paikka

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Verohallinto
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1,60
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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/
Pöytäkirjan tarkastajat:
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asiantuntijaryhmään oma edustajansa.
Päätös:
Marjatta Kordelin esitti, että kunta ei myönnä kuntalainaa.
Nykyisessä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista että kunta toimii
pankkina. Esitystä ei kannatettu.
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt 18.11.2019 § 42
Hankkeen sisältö esitellään kokouksessa.
Ehdotus:
Valtuusto 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.
Päätös:
Juhani Harjunharja esitteli Arktinen aikavaellus -hanketta
valtuutetuille.
Aulis Nordberg ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Aulis Nordberg ei osallistunut asian
käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ohcejoga Utsjoen Ursa ry
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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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Inarin ja Utsjoen lisäksi Enontekiön kunta on myös ilmaissut
halukkuutensa liittyä Sodankylän ja Muonion välistä yhteistoimintaaluetta 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 107
§ 43
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16.09.2019
18.11.2019

Ehdotus:
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.
Valt 18.11.2019 § 43
Sopimusluonnos ja laskelma kustannuksista oheismateriaalina.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen
perustamisen Sodankylän, Muonion, Utsjoen ja Enontekiön kunnan
kanssa ja hyväksyy osaltaan sopimusluonnoksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sodankylän kunta
Inarin kunta

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 143
§ 44
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18.11.2019
18.11.2019

Irtisanoutuminen teknisen lautakunnan varajäsenyydestä, Eila Laiti
124/00.02.00/2018
Kh 18.11.2019 § 143
Eila Laiti on 6.11.2019 kirjallisesti ilmoittanut irtisanoutuvansa
teknisen lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton
vuoksi. Kirje on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Eila
Laitille eron teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja nimeää
uuden varajäsenen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian
kokouksessaan 18.11.2019.
Valt 18.11.2019 § 44
Ehdotus:
Valtuusto myöntää Eila Laitille eron teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä ja nimeää uuden varajäsenen.
Päätös:
Valtuusto myönsi Eila Laitille eron teknisen lautakunnan
varajäsenyydestä.
Anni Koivisto esitti, että uudeksi teknisen lautakunnan varajäseneksi
nimetään Maiju-Ilona Tähkäpää. Valtuusto hyväksyi esityksen
yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eila Laiti
Maiju-Ilona Tähkäpää

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Valtuusto

§ 45
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18.11.2019

Tiedoksi saatettavat asiat
Valt 18.11.2019 § 45
Päätös:
Valtuutettu Aulis Nordberg kertoi, että Öst-Finnmark Avfalsselskap
(Öfas) yhtiön yhtiömuodon muutos osakeyhtiöksi on vahvistettu.
Lisäksi valtuutettu Nordberg kertoi lyhyesti yhtiön taloudesta ja
tulevaisuuden näkymistä.
Valtuutettu Väinö Guttorm toi esille huolensa kirkonkylän
kaavateiden katuvalaistuksesta.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen pe- Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
rusteet
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
35, 36, 37, 45
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusosoitus
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
valitusaika
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
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Valituskirja

Pöytäkirja
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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.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

