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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 24.02.2020 § 1
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 24.02.2020 § 2
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Nuorgam ja Lotta-Inkeri Holma.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 24.02.2020 § 3
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Mika Aikio esitti, että kunnanhallitus keskustelee Maa- ja
metsätalousministeriön lausuntopyynnöstä koskien Tenon
kalastussäännön muutostarpeita. Asia päätettiin käsitellä lisäasiana
kokouksessa.
Kunnanhallitus hyväksyi asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan
mukaisena em. lisäasialla täydennettynä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilannekatsaus
Kh 24.02.2020 § 4
Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Jukka Ahvonen MHV-Kiinteistöt Oy:stä ja Tiina Apajasaari Aspa
Palvelut Oy:stä esittelivät kunnanhallituksen jäsenille Karigasniemen
palveluntuotannon suunnitelmia.
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio esitteli ajankohtaisten
asioiden tilannekatsauksen.
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio esitteli
Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen sekä Deanuleagis
Sámástit -hankkeen.
Tässä yhteydessä keskusteltiin lisäksi Matkailun maankäyttö hankkeesta sekä Tenonlaakson Yrittäjät ry:n kirjeestä
kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan ja
kehittämis- ja elinkeinopäällikön vastaamaan kirjeeseen
keskustelussa esille tulleiden näkökulmien perusteella.
Merkittiin tiedoksi.
Tauko klo 14.55-15.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset kunnanhallituksen
jäsenet olivat läsnä kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 24.02.2020 § 5
Kuntaan on tullut 9 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen.
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin.
Päätös:
Anni Koivisto ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Merkittiin
pöytäkirjaan, että Anni Koivisto ei ottanut osaa päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston 16.12.2019 kokouksen täytäntöönpano
9/00.02.00/2019
Kh 24.02.2020 § 6
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 20.12.2019.
Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Valtuuston 16.12.2019 kokouskutsu
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Kunnanhallituksen kokousajankohdat keväälle 2020
9/00.02.01/2017
Kh 24.02.2020 § 7
Utsjoen kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää
varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnanvirastolla
kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kevään 2020 varsinaisiksi kokouspäiviksi
30.3, 29.4 ja 1.6. Kokoukset pidetään kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 13.00.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskushallinto
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Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2020
6/02.02.00/2017
Kh 24.02.2020 § 8
Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmat.
Taloussuunnitelmassa valtuusto on hyväksynyt kunnan toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston antamia hallintokuntakohtaisia
nettosummia ei saa toiminnassa ylittää. Mikäli ylitystarvetta tulee, on
oikeus uuteen määrärahaan haettava talousarviovuoden aikana,
ennen määrärahan käyttöä. Muutoksista taloussuunnitelmaan
päättää valtuusto.
Ehdotus:
Kunnanhallitus antaa hallintokunnille liitteen mukaisen talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2020.
Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että täytäntöönpano-ohje tulee käydä läpi
hallintokunnissa esimiesten kanssa.
Ehdotus em. lisäyksellä hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Hallintokunnat

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2020
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Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden määrärahajako, laskujen vastaanottajien ja
hyväksyjien vahvistaminen
18/02.00.00/2012
Kh 24.02.2020 § 9
Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.
Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja
tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden
käyttösuunnitelmat.
Toimielin määrittää tilausoikeuden rajat talousarvion puitteissa.
Tositteet ja laskut hyväksyy tulosalueen tai tulosyksikön
vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö.
Kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen tehtävä/tulosalueiden
määrärahanjako kunnanhallituksen talousarvion mukaisesti.
Ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa kunnanhallituksen alaisten toimintojen
määrärahajaon sekä nimeää määrärahaseurannan vastuuhenkilöt
sekä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Keskushallinto

Pöytäkirjan tarkastajat:

Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2020
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Lisämäärärahan varaaminen vuoden 2020 talousarvioon kunnan viestinnästä vastaavan
henkilön palkkaamiseen (osa-aikainen 30%)
18/02.02.01/2020
Kh 24.02.2020 § 10
Kunnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän tarve ja merkitys on kasvanut
paljon. Kuntaviestintä onnistuakseen vaatii aikaa ja erityisesti
viestintäalan erityisosaamista.
Kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä 2019 kunnalle uuden
viestintäsuunnitelman, minkä tavoitteena on parantaa sekä sisäistä
että ulkoista viestintää ja vahvistaa Utsjoen kunnan ja alueen
positiivista mielikuvaa.
Kunnassa on tehty viime aikoina paljon viestinnän kehittämiseksi,
käyttöön on otettu sisäistä viestintää palveleva intranet, kunnan
verkkosivusto on uusittu ja sosiaaliseen mediaan on avattu monia
tiedottamiskanavia. Matkailun viestintää on kehitetty, muun muassa
kunnalle on uusittu matkailubrändi.
Kunnan ulkoinen ilme on uusittu ottamalla käyttöön "Kahdeksan
vuodenajan kunta" teemaan rakennettu kokonaisuus.
Viestintää hoidetaan hallintokunnissa muun työn ohessa. Tilanne on
kuitenkin sellainen, että näin kyetään hoitamaan vain aivan
välttämätön tiedottaminen. Viestinnän kehittäminen ja tehostaminen
ei onnistu enää nykyisellä henkilöstöresurssilla. Käytännössä tämä
on johtamassa sellaiseen tilanteeseen, että uusien viestintäkanavien
tehokas käyttäminen ei toteudu ja kuntalaisille suunnattavaa
viestintää ei voida tehdä riittävän tehokkaasti.
Viestintä on vaativa kokonaisuus, minkä kehittäminen ja
toteuttaminen vaatii viestintäalan ammattilaisen osaamista, aikaa ja
työpanosta.
Utsjoen kunta on saanut rahoituksen Deanuleagis sámastit hankkeeseen. Hankkeeseen palkataan tiedottaja-tuottaja 1.8.2020
alkaen 24 kuukaudeksi 70 % työsuhteeseen. Tiedottajan työtehtävä
on tiedottaa saamenkielellä hankkeesta ja sen toiminnoista, edistää
rajan ylittävää tiedottamista ja tukea hankkeessa mukana olevia
kuntia saamenkielisen viestinnän kehittämisessä.
Tämän määräaikaisen toimen voisi laitaa auki kokoaikaisena 100 %,
jolloin työajasta 30 % olisi kunnan oman viestinnän kehittämistä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahan 13.000 euroa
vuodelle 2020 kunnan viestinnän kehittämisestä ja tiedottamisesta
vastaavan henkilön palkkausta varten (30%). Henkilö hoitaa lisäksi
Deanuleagis sámastit hankkeen tiedottaja-tuottaja tointa 70 %
Pöytäkirjan tarkastajat:
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työajalla. Palkkauksesta vuosille 2021-2022 päätetään seuraavien
vuosien talousarvioiden yhteydessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2020
8/07.02.00/2017
Kh 24.02.2020 § 11
Kunnalliset ilmoitukset on vuonna 2019 julkaistu ilmoitustaulun
lisäksi kunnan www-sivuilla sekä paikallislehti Inarilaisessa.
Kuntalain 108 §:ssä säädetään kunnallisista ilmoituksista
seuraavasti: ”Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muualla kunnan päättämällä
tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta,
jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan
kuluttua.”
Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista,
pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä sekä esim. vaaleja tai
kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Kunnallisissa ilmoituksissa
noudatetaan lisäksi erityislainsäädännön määräyksiä.
Utsjoen kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa
kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta.
Kunnanhallitus muun muassa päättää siitä, mitä kanavia ja julkaisuja
kunta käyttää ilmoituksissaan.
Kuntalaisten tasapuolisen tiedonsaannin varmistamiseksi on
tarkoituksenmukaista julkaista kunnallisia ilmoituksia julkisen
tietoverkon lisäksi myös alueella ilmestyvässä lehdessä.
Ilmoitusten hinta paikallislehti Inarilaisessa vuonna 2019 oli 1.000,00
euroa/kk eli 12.000,00 euroa/vuosi (+alv 24%).
Paikallislehti Inarilaisen tarjous vuodelle 2020 on sama kuin vuodelle
2019 eli hinta pysyy samana.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy paikallislehti Inarilaisen tarjouksen vuodelle
2020 1.000,00 euroa/kk eli 12.000,00 euroa/vuosi (+alv 24%).
Lisäksi kunnanhallitus päättää hallintosäännön 5 §:n nojalla antaa
seuraavat ohjeet kunnan ilmoitusten julkaisemisesta:
Kunnan ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla
yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (www.utsjoki.fi) ja
paikallislehti Inarilaisessa sekä erityislainsäädännön niin
edellyttäessä kunnan virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee
kunnanvirastolla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Avoimista viroista ja toimista ilmoitetaan kunnan virallisen
ilmoitustaulun, yleisen tietoverkon ja paikallislehti Inarilaisen lisäksi
www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi palveluissa. Lisäksi rekrytoiva
yksikkö voi käyttää harkintansa mukaan valitsemiaan sanoma- tai
ammattilehtiä.
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa hallintokunnat julkaisemaan muita
tapauskohtaisesti tarpeellisiksi katsomiaan ilmoituksia.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Tässä yhteydessä kunnanhallitus keskusteli kunnan tiedottamisesta.
Syksyllä aloittava kunnan viestintähenkilö selvittää esim.
kuntalaiskyselyllä kuntalaisten toiveita tiedottamisen eri tavoista ja
kanavista.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saatavien poistot 2019
20/02.05.03/2012
Kh 24.02.2020 § 12
Kirjanpitolain mukaan epävarmat saatavat tulee poistaa ja kirjata
kuluksi. Luottotappio on kirjattava, kun sen syntyminen on käynyt
ilmeiseksi.
Saatavien perintää kuitenkin jatketaan huolimatta suoritettavista
poistoista.
Ehdotus:
Kunnanhallitus poistaa epävarmoja saatavia vuodelta 2018
seuraavasti, perintää jatketaan myös poistettujen saatavien osalta:
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Jätehuoltomaksut
Muu tekninen toimi
Yleishallinto
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kirjanpito

3.101,23
7.122,69
8.717,35
1.089,96
4,20
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Pohjois-lapin maakuntakaava 2040-ehdotus
17/10.02.00/2020
Kh 24.02.2020 § 13
Lapin liitossa on valmistunut Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 ehdotus ja kuulemismenettely on hyväksytty 4.11.2019 Lapin liiton
hallituksessa.
Utsjoen kunnalta on pyydetty lausunto esityksestä, kaava-aineisto
on kokonaisuudessaan taustaselvityksineen saatavissa sähköisesti.
Kunnanhallituksen jäsenille on toimitettu osoitelinkki sähköiseen
aineistoon sekä kunnan aiemmin antama lausunto maakuntakaavan
valmisteluaineistosta etukäteen tutustuttavaksi.
Ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee annettavan lausunnon sisällöstä ja antaa
lausunnon laatimisen tehtäväksi työryhmälle, johon nimetään
kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio, vt. kiinteistöpäällikkö
Markku Porsanger, kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit
Aikio sekä kunnan edustajat kaavoitustyöryhmässä hallituksen
puheenjohtaja Ilmari Tapiola ja valtuuston puheenjohtaja Mika Aikio.
Päätös:
Kunnanhallitus keskusteli ja evästi työryhmää lausunnon sisällöstä.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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Selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun
96/10.03.00/2019
Teknltk 16.12.2019 § 83
Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt hallintokantelun Utsjoen
kunnanhallitukselle selvityksen hankkimista ja lausunnon antamista
varten. Kantelussa on kyse naapurin kuulemisesta.
Kantelijan mukaan häntä ei ole kuultu Utsjoen koulukeskuksen
rakentamisasiassa.
Valituksen alainen hanke eli uuden monitoimitalon rakentaminen
kuluu Utsjoen voimassa olevaan asemakaava-alueeseen ja
rakentaminen on kaavan mukaista.
Utsjoen tekninen lautakunta on käsitellyt suunnittelutarveratkaisun
Yo alueen laajentamisesta tarkoituksen mukaiseksi 14.6.2019 ja se
on kuulutettu niin kuin kulutukset kunnassa kuulutetaan.
Päätöksestä ei ole valitettu.
Utsjoen rakennusvalvonta on suunnittelutarveratkaisun pohjalta
myöntänyt rakennusluvan hankkeelle. Päätöksestä ei ole jätetty
huomautuksia.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai
muun alueen omistajaa tai haltijaa. Kyseisellä kantelijalla on
rakennus, vuokratontilla, kunnan omistamalla maa-alueella, Valtatie
4 toisella puolella.
Tekninen lautakunta toteaa, että ko. rakentamisasiassa on menetelty
laillisesti, eikä valtatie 4/75 toisella puolella olevia kunnan
maanvuokralaisia ole tarvinnut erikseen asemakaavan mukaisen
rakennushankkeen alkamisesta ilmoittaa (Mrl 133 §).
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 17.02.2020 § 5
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää 16.12.2019 §83 antamansa selvityksen
edelleen kunnanhallitukselle lausunnon antamista varten.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 83
§5
§ 14
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17.02.2020
24.02.2020

Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kh 24.02.2020 § 14
Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan laatiman selvityksen
lausunnoksi asiassa sekä toteaa, että asiassa on menetelty
laillisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lapin aluehallintovirasto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 11
§ 15

1/2020
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17.02.2020
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Nuorgamin koulun KVR-urakka
8/10.03.02/2020
Teknltk 17.02.2020 § 11
Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Nuorgamin
monitoimitalon/koulurakennuksen rakentamisesta KVR-urakkana.
Rakennushanke sisältää yksikerroksisen koulurakennuksen
rakentamisen uudisrakennuksena. Hankkeen laajuus on n. 590 km 2.
Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa 25.11.2019 ja tarjousten
jättöaika päättyi 13.1.2020 klo 14.00.
Rakennusurakoista saatiin määräaikaan mennessä tarjouksia 2 kpl.
Tarjouksen jättivät:
Lapin elementtiasennus Oy
Lehto Tilat Oy
Tarjoajien todettiin täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Tarjoukset
olivat tarjouspyynnön mukaisia, muutoin paitsi hinnan osalta.
Koulun osalta valintaperusteena käytettiin pisteytykseen perustuvaa
valintaa, jossa laatukriteerien (6 kpl) osuus on 40 pistettä ja hinnan
60 pistettä.
Halvin hintatarjous saa maksimimäärän 60 pistettä. Muiden
tarjousten hintapisteet laskevat kaksi pistettä kun hinta nousee 1%
eli 10% prosenttia kalliimpi tarjoushinta oikeuttaa 40
hintapisteeseen, 30% ja kalliimpien tarjousten hintapisteet ovat nolla.
Hintavertailussa käytetään urakan kokonaishintaa.
1. Projekti-johtajan referenssit
2. Urakoitsijan laatu-järjestelmä
3. Urakoitsijan projektijohtajan Ylä-Lapin olosuhde-tuntemus
4. Suunnitteluryhmän referenssit
5. Suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma, energiatehokkuus
6. Suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma
7. Hinta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 11
§ 15

Lapin
elementtir
akennus
Lehto Tilat

1/2020
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Yht.

KVR-TARJOUS

5

4

0

8

2

9

0

28

2 306 000

5

4

0

8

2

9

0

28

2 583 403

Laatukriteereissä tarjoajat ovat pääosin tasaväkisiä. Lehto Tilat Oy ei
yksilöi projektijohtajan Ylä-Lapin tuntemusta (kohta 3., 0 p).
Kohdassa 5. on annettu molemmille E-luvun mukaisesti 2-pistettä.
Kummallakaan tarjouksen jättäjistä ei ollut elinkaarinäkökulmaa,
esim. aurinko- tai tuulivoimaa huomioituna.
Kumpikaan tarjouksista ei täytä Julkaistussa Hilma ilmoituksessa
arvioitua kustannusta (1 400 000 €).
Hankkeesta on myös terhty TAKU laskelma ennen tarjouspyyntöä,
jonka raamiin tarjoukset eivät myöskään sopineet.
Kunta hylkää kaikki annetut tarjoukset.
Ehdotus:
Kaikki Nuorgamin monitoimitalon KVR-urakkatarjoukset hylätään ja
esitetään edelleen kunnahallitukselle uuden toimintalinjauksen
esittämistä hankkeen osalta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 24.02.2020 § 15
Ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Kunnanhallitus keskusteli asiasta, ja edellytti että viranhaltijat
valmistelevat kattavat selvitykset ja laskelmat tulevan päätöksenteon
pohjaksi. Vaihtoehdot tuodaan valtuustoseminaariin, joka pidetään
seuraavan valtuuston kokouksen yhteydessä.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 82
§ 16

1/2020

23

16.12.2019
24.02.2020

Lisämääräraha-anomus kuntokorjauksiin (PTS 10v)
130/10.03.02/2018
Teknltk 16.12.2019 § 82
Tekniselle toimelle on myönnetty investointimäärärahaa kiinteistöjen
kuntokorjauksiin vuosittain 50.000 euroa 10 vuoden ajaksi.
Tämän vuoden investointimäärärahaa on käytetty kiinteistöjen
energiaselvityksiin, Nuorgamin koulun ja päiväkodin korjauksiin ja
saneeraukseen sekä Karigasniemen koulun sisäilmaongelmien
korjauksiin sekä nyt viimeisimpänä Karigasniemen päiväkodin Ivkoneen uusimiseen.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 20.000 euron
lisämäärärahaa kiinteistöjen kuntokorjauksiin (PTS 10v) vuodelle
2019. Lisämääräraha siirretään Investointimäärähakohdasta 2107
(Karigasniemen lisämaa-alueen osto) 20 000 euroa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 24.02.2020 § 16
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan investointiohjelmaan vuodelle 2019
kohtaan 2052 Kiinteistöjen kuntokorjaukset (PTS 10v).
Lisämääräraha siirretään investointimäärärahakohdasta 2107
Karigasniemen lisämaa-alue 20 000 euroa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 15
§ 17

1/2020
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Lisämääräraha-anomus Rajan ylittävä vesi-ja jätevesiyhteistyö Tenojoen vesistöalueellahankkeelle
13/02.02.01/2020
Teknltk 17.02.2020 § 15
Interreg Pohjoinen rahoituksen saaneen EU-hankkeen, Rajan
ylittävä vesi- ja jätevesiyhteistyö Tenojoen vaikutusalueella, (Tana
River) talousarviosta on jäänyt pois kuluja, jotka tulee sisällyttää
hankkeelle.
Hankkeen kokonaiskuluihin tulee lisätä mm. tulkkaus-, käännös- ja
tilintarkastuspalvelut ja sisällyttää osa kiinteistöpäällikön palkasta.
Interreg hankkeen kokonaistalousarvio kostuu seuraavista kuluista:
Henkilöstö 150 000 euroa,
Ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut 10 000 euroa,
Matkat ja majoitus 7 000 euroa,
Vakiokustannukset (flat rate) 22 500 euroa.
Yhteensä 189 500 euroa.
Kunnan omarahoitusosuus ei muutu aikaisemmasta.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kiinteistöpäällikön
palkan osuuden, 29 266 (sisältää sivukulut) euroa määrärahan
siirtona puoliksi rakennusvalvonnasta ja teknisen toimen hallinnosta
sekä lisämäärärahaa 17 488 euroa Rajan ylittävä vesi- ja
jätevesiyhteistyö Tenojoen vaikutusalueella-hankkeelle, joista
vuodelle 2020 määrärahan siirto 12 110 euroa ja lisämääräraha 17
488 euroa kokonaisuudessaan. Määräraha 6.055 euroa siirretään
kustannuspaikalta 3000 (rakennusvalvonta) ja määräraha 6.055
euroa siirretään kustannuspaikalta 3150 (teknisen toimen hallinto).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 24.02.2020 § 17
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Tana River II -hankkeelle teknisen
lautakunnan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 15
§ 17

1/2020

17.02.2020
24.02.2020

Kokouksessa annettu muutosehdotus:
Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen,
mahdollisen lisämäärärahan laskelma tarkistetaan.
Päätös:
Muutosehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

25

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 85
§ 18
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Poikkeamislupahakemus
Teknltk 16.12.2019 § 85
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Matero-Seppänen Lea

Rakennuspaikka

Utsjoki, Outakoski (890,403)
Tila: Vuongeli, RN:o 12:18

Rakennushanke
Voimassa olevan yleiskaavan
kaavamääräyksen (RA) loma-asuinrakennuksen käyttötarkoituksen
muuttaminen asuinrakennuksen rakennuosoikeudeksi (AO).
Rakennuskielto tai –rajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen rantaalueelIa, 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 16.12.2019, 85 §
Naapurit:
Kuultu hakijan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Ylätenontie 531d
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Karigasniemen
osioon, joka on lainvoimainen. Perusteluna se, ettei kaavan
toteuttaminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu vaarannu.
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 85
§ 18

1/2020
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16.12.2019
24.02.2020

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, hankkeen toteuttaminen
edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö tai muita vaikutuksia.
Teknisen lautakunnan päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 85
§ 18

1/2020
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16.12.2019
24.02.2020

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 24.02.2020 § 18
Ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan teknisen lautakunnan
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§9
§ 19
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Poikkeamislupahakemus
Teknltk 17.02.2020 § 9
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Haapakari Janne ja Mettälä Riikka

Rakennuspaikka

Utsjoki, Kirkonkylä (890,401)
Tila: Aittiranta, RN:o 10:19

Rakennushanke
Valtuuston hyväksymän yleiskaavan
kaavamääräyksen (RA) loma-asuinrakennuksen käyttötarkoituksen
muuttaminen asuinrakennuksen rakennuosoikeudeksi (AO).
Rakennuskielto tai –rajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen rantaalueelIa, 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 17.2.2020, § 9
Naapurit:
Kuultu kunnan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie 476
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osioon, joka ei
ole lainvoimainen.
Perusteluna se, ettei kaavan toteuttaminen ja maanomistajien
tasapuolinen kohtelu vaarannu.
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§9
§ 19

1/2020
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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, hankkeen toteuttaminen
edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista.
Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia
ympäristö tai muita vaikutuksia.
Teknisen lautakunnan päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§9
§ 19

1/2020
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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 24.02.2020 § 19
Ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan teknisen lautakunnan
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§8
§ 20
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Poikkeamislupahakemus
Teknltk 17.02.2020 § 8
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Guttorm Tomi

Rakennuspaikka

Utsjoki, Outakoski (890,403)
Tila: Luhkkárbáiki, RN:o 15:49

Rakennushanke
Rakentaminen poikkeaa kerrosalan suhteen
rakennuspaikan voimassaolevasta yleiskaavasta, jossa
kaavamerkintä AM/s, maatilojen talouskeskusten alue, jolla
ympäristö säilytetään (uusien rakennusten kerrosala 200 m 2).
Rakennukset:
Asuinrakennus
Talousrakennus/ autotalli
Aitta/varasto

170 k-m2
50 k-m2
20 k-m2 (ilmoitus)

Rakennuskielto tai –rajoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen rantaalueelIa, 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 17.2.2020, § 8
Naapurit:
Kuultu hakijan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Karigasniemen
osioon, joka on lainvoimainen. Perusteluna se, ettei kaavan
toteuttaminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu vaarannu.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta
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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:
Rakennusoikeuden lisäämistä esitetyllä tavalla ei ole tarpeellista
tehdä, vaan tekninen lautakunta tapauskohtaisesta harkinnastaan
sallii 10 % ylittämisen kaaavamääryksen rakennusoikeuteen, lisäksi
toteaa, että 20 m2 aitta/talousrakennus kuuluu rakennusjärjestyksen
mukaisesti ilmoitettaviin rakennelmiin, eikä se niin ollen syö
rakennusoikeutta.
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 kaavamerkintä,
hankkeen toteuttaminen edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa
kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta
luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
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haitallisia ympäristö tai muita vaikutuksia.
Tekninen lautakunta esittää asian ratkaisemista normaalilla
rakennuslupamenettelyllä.
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 24.02.2020 § 20
Ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan teknisen lautakunnan
esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§8
§ 20
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

17.02.2020
24.02.2020
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus
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Toimielimien päätökset
Kh 24.02.2020 § 21
Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa.
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan,
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa.
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:
Perusturvalautakunta 27.1.2020, Tekninen lautakunta 17.2.2020.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 22

Talouden katsaus
Kh 24.02.2020 § 22
Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

24.02.2020
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Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 24.02.2020 § 23 24.2.2020 §19
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:
Digi- ja väestötietovirasto
- Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät Digi- ja
väestötietovirastoksi 1.1.2020
- Maistraatit, Väestörekisterikeskus sekä maistraattien ohjaus- ja
kehittämisyksikkö yhdistyvät 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi
ELY-keskus

- Luonnonsuojelulain 49 §:n ja 4 momentin mukainen poikkeuslupa
koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää, munien väliaikaista
haltuunottoa, rauhoitettujen lintulajien osan tai johdannaisen
hallussapitoa ja kuljetusta sekä 45 § mukainen lupa rauhoitettujen
lintulajien johdannaisten maastavientiin
- Lupapäätös; Liittymän rakentaminen yhdystielle 9704, Utsjoki

Kela

- Toimeentuloturvainfo 19.12.2019
- Kela palvelee henkilöasiakkaita näissä numeroissa 21.1.2020
alkaen
- Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrä suurenee vuoden alusta
- Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020
- Opiskelijalapsiperheille lisää opintorahaa
- Toimeentuloturvainfo 3.2.2020
- Uudistettu henkilöasiakkaan sairauspäivärahan verkkohakemus
otetaan käyttöön
- Elatustuki voidaan lakkauttaa, jos elatusapuvelkaa ei ole jäljellä
- Kelan tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen tiedot 14,9 miljardin
etuusmenoista
- Kela julkaisee uudet inarinsaamenkieliset sivut

Kuntaliitto

- Matkakustannusten korvaukset 1.1.2020 lukien
- Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa
olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta
ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
- Yleiskirje 15/2019; Uusi hallintoprosessilaki
- Yleiskirje 16/2019; Suomen kuntaliiton suositus kunnallisen
perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2020
- Yleiskirje 17/2019; Muutoksia varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuihin 1.8.2020 alkaen
- Yleiskirje 2/2020; Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
pysyvät pääosin ennallaan vuosina 2020-2021

Kuntatyönantajat

- Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa
olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta
ryhmähenkivakuutuksesta vastaavasta taloudellisesta edusta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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- Ruokailukustannusten korvauksen määrä
Kuntien Tiera

- Kuntaliitto ja Tiera käynnistävät yhteistyöprojektin kuntien
digitalisaation edistämiseksi 2020-2021
- Ajankohtaiset tapahtumat tammi-helmikuu 2020

Lapin aluehallintovirasto
- Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto 7.1.2020
aluehallintovirastoille liittyen rajoittamislain ja Paras-puitelain
velvoitteiden jatkumiseen
- Tiedoksianto- ja tiedottamismenettelyt muuttuvat ympäristö- ja
vesilupa-asioissa
Lapin Liitto

- Pelastuslautakunnan pöytäkirja 10.12.2019
- Pelastuslautakunnan pöytäkirja 29.1.2020
- Hallituksen pöytäkirja 31.1.2020
- Hallituksen pöytäkirjan ote 9.12.2019 § 108; Maakuntavaltuuston
toimikausi

Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry
- Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun- hanke; vieraslajien
torjunta
Lapin sairaanhoitopiirin - Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 21.11.2019
Metsähallitus

- Tutkimus-, liikkumis-, metsästys- ja maastoliikennelupa
metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla
- Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa

Opetushallitus

- Lukiokoulutus- yksikköhinnat sekä erityisten koulutustehtävien ja
valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2020
- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus-ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n
mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2020
- Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden
2019 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu

Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus voimaan
1.8.2020
Sodankylän kunta

- Valtuuston pöytäkirjan ote; Ympäristönsuojelun yhteistoimintaalueen ympäristöjaostoon nimeäminen
- Hyvinvointikeskus Sopukka aloittaa toimintansa Sodankylässä
13.1.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö
Pöytäkirjan tarkastajat:
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- Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020
- Toimeentulotuen perusosa 2020
- STM on vahvistanut asetuksella vuodeksi 2020 enimmäismäärän
korvattavalle poronhoitajien sijaisavulle
Työ- ja elinkeinoministeriö
- TYP- Työllistymisen yksilölliset polut. Monialaisen
työllisyyspalvelun ohjausryhmän tavoitteet 2019-20
Valtiovarainministeriö

- Julkisen hallinnon digitaalinen turvallisuus ja
toimeenpanosuunnitelma 2020-23
- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien
oikaisuista vuosilta 2017-2019

Vuokko Tieva-Niittyvuopio
- Viranhaltijapäätös; Utsjoen kunnan edustajan nimeäminen Saamen
kielten tulkkaus-hankkeen ohjausryhmään
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat, lausunto Tenon kalastussäännön muutostarpeista
Kh 24.02.2020 § 24
Päätös:
Kunnanhallitus keskusteli Maa- ja metsätalousministeriön
lausuntopyynnöstä koskien Tenon kalastussäännön muutostarpeita.
Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 2.3.2020.
Kunnanhallitus päätti, että kunta antaa lausunnon asiasta. Päätettiin,
että lausuntoa valmistelemaan valitaan työryhmä. Työryhmään
nimettiin kunnanjohtaja, kehittämis- ja elinkeinopäällikkö,
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja.
Lausuntoluonnos toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille
kommentoitavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

1/2020

42

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
perusteet
Pykälät
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
5, 9, 11, 12

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
vaatimusviran
omainen ja Utsjoen kunnanhallitus
PL 41
–aika
99981 Utsjoki
Pykälät
5, 9, 11, 12
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.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
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
18, 19, 20
Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

