Utsjoen kunta

Pöytäkirja

3/2020

1

Kunnanhallitus
Aika

18.05.2020 klo 13:00 - 15:35

Paikka

Sähköinen kokous, Teams-sovellus

Käsitellyt asiat
§
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Tilannekatsaus
Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja
kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kunnanjohtajan erityistoimivalta häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa
Vuoden 2019 tilinpäätöksen allekirjoittaminen
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö,
Utsjoen rantaosayleiskaava
Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus
Maankäyttösopimukset Utsjoen kunnan asemakaavaalueilla
Poikkeamislupahakemus/ Voigt Werner
Kuntalaisaloite, muovinkierrätys
Saamen kielistrategia
Hyvinvointisuunnitelma 2017-2020
Kunnan edustus vuoden 2020 kutsunnoissa
Irtisanoutuminen elinvoimalautakunnan jäsenyydestä,
Maija-Liisa Koivuranta
Irtisanoutuminen valtuuston varajäsenyydestä ja teknisen
lautakunnan jäsenyydestä, Markku Kosunen
Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen
ympäristöjaoston jäsenen nimeäminen
Maisemanhoitoalueen perustaminen Piesjoki-Nuvvus
väliselle alueelle
Deanuleagis sámástit -hankkeen käynnistäminen ja
talousarviomuutos vuodelle 2020
Sitoutumispyyntö Leader Pohjoisin Lappi ry ja
siirtymäkauden kuntarahoitusosuus 2021-2027 sekä
ehdokkaan nimeäminen hallitukseen
Toimielimien päätökset
Talouden katsaus
Tiedoksi saatettavat asiat
Matkailuneuvonnan järjestäminen kesällä 2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
5
6
7
8
9
10
11
12
20
22
24
28
30
31
32
33
34
35
36
38
41
42
43
44
46

Utsjoen kunta
60
61

Pöytäkirja
Sivistysjohtaja-rehtorin virkavapaa
Juoiggastit! -hanke

Pöytäkirjan tarkastajat:

3/2020

2
48
49

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

3/2020

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Tapiola Ilmari

Klo
13:00 - 15:35

Kordelin Marjatta

13:00 - 15:35

Porsanger Veikko
Ahlakorpi Anni
Lukkari Sammol
Laiti Niila

13:00 - 15:35
13:00 - 15:35
13:00 - 15:35
13:00 - 15:35

Poissa

Nuorgam Eeva
Koivisto Anni
Guttorm Rauna
Holma Lotta-Inkeri
Hekkanen Raimo
Valle Petteri
Nordberg Aulis
Lukkari Maritta

Muu

Tieva-Niittyvuopio Vuokko

13:00 - 15:35

Porsanger Markku
Länsman Marja
Aikio Esko

13:00 - 15:35
13:00 - 15:35
13:00 - 15:35

Tehtävä
Hallituksen
puheenjohtaja
Hallituksen
varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Lisätiedot

Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Kunnanjohtaja,
esittelijä
vt. kiinteistöpäällikkö
Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki

§ 42-46

Allekirjoitukset

Ilmari Tapiola
puheenjohtaja

Marja Länsman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
35 - 61
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika 18.5.2020

Veikko Porsanger

Pöytäkirjan tarkastajat:

Niila Laiti

3

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 26.05.2020
Minna Lukkari
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

3/2020

4

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 35

3/2020

18.05.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 18.05.2020 § 35

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 18.05.2020 § 36

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Porsanger ja Niila Laiti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 18.05.2020 § 37

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että kokouksessa käsitellään kolme lisäasiaa
Matkailuneuvonnan järjestäminen kesällä 2020, Sivistysjohtajarehtorin virkavapaa ja Juoiggastit! -hanke. Käsittelyjärjestys
hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan esittämillä
lisäasioilla täydennettynä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilannekatsaus
Kh 18.05.2020 § 38

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 18.05.2020 § 39

Kuntaan on tullut 2 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:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
94/00.01.01/2017
Kh 18.05.2020 § 40

Vallitsevasta yhteiskunnan tilanteesta johtuen on perusteltua, että
hallintosääntöön otetaan uusi luku 18 Poikkeusolot ja häiriötilanteet,
joka sisältää määräykset häiriö- ja poikkeusolojen
erityistoimivallasta.
Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen
hallintosäännön ja delegointipäätösten mukaisesti.
Ehdotus:
Vallitsevasta yhteiskunnan tilanteesta johtuen kunnanhallitus esittää
valtuustolle, että kunnan hallintosääntöön lisätään häiriö- ja
poikkeusolojen erityistoimivallasta seuraavanlaiset määräykset:
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen
sijaisenaan toimiva viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan
poiketen erityistä päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja
häiriötilanteen normalisoimiseksi.
Erityinen toimivaltuus koskee eri hallinnonalojen toimintojen
yhteensovittamista, taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien
suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi
välttämätöntä päätöstä.
Erityinen toimivalta tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä
poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa
kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa
kunnanjohtajan johtoryhmän esittelystä tekemällä päätöksellä.
Kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan johtoryhmän esittelystä
tekemästä päätöksestä ilmoitetaan kunnanhallitukselle välittömästi
päätöksenteon jälkeen.
Erityisen toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 tilinpäätöksen allekirjoittaminen
6/02.02.01/2020
Kh 18.05.2020 § 41

Vuoden 2019 tilinpäätös oli 578.794,95 € euroa ylijäämäinen.
Alkuperäisen talousarvion mukainen vuoden 2019 arvioitu ylijäämä
oli 436.781 euroa.
Toimintakulut olivat 14.018.884,14 euroa, ne toteutuivat
taloussuunnitelmaan verrattuna 99,5 %. Toimintatuotot olivat
3.232.429,68 euroa, taloussuunnitelmaan verrattuna toteutuma oli
103,2 %. Toimintakate oli yhteensä -10.786.454,46 euroa.
Vuonna 2019 nostettiin monitoimitalojen rakentamiseen liittyvää
uutta pitkäaikaista lainaa 5 miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja
lyhennettiin vuoden aikana 935.694,26 euroa. Kunnan lainakanta
vuoden 2019 lopussa oli 8.516.218,74 euroa.
Vuoden 2019 investointien nettomenot olivat 2.638.766,85 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 tilinpäätöksen
ja allekirjoittaa sen. Tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten
tilikausien yli-/alijäämien tilille. Kunnanhallitus esittää tilinpäätöksen
edelleen tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen kunnanhallituksen
jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunnan tilinpäätös 2019

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

§ 57
§ 44
§ 14
§ 42

3/2020

12

20.04.2018
11.03.2019
20.05.2019
18.05.2020

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, Utsjoen rantaosayleiskaava
Kh 20.04.2018 § 57
Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osio on laitettu vireille
30.3.2012, 41 §. Luonnos on ollut nähtävillä 19.2.-21.3.2014.
Utsjoen kunta on asettanut kaavoitustyöryhmän hankkeelle, joka on
tehnyt valmisteluun liittyvää työtä kaavaehdotuksen valmistumiseen
saakka. Viimeinen kaavoitustyöryhmän kokous on ollut 27.2.2017.
Työryhmässä tehtiin hyväksytty esitys kaavaehdotuksen
nähtävillepanosta.
Hankeen viivästymiseen on oleellisesti vaikuttanut Lapin Elykeskuksen uudet vaatimukset verrattuna alkuperäiseen
kaavahankkeeseen ja siihen laadittuihin selvityksiin.
Yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä
vähintään 30 päivän ajan.
Valmistelijan esitys: Kunnanhallitus päättää MRL 65 §:n mukaisesti
asettaa Utsjoen rantaosayleiskaavan Utsjoen osio nähtäville MRA
19 §:n ja MRL 62 § perusteella. Kunta pyytää viranomaislausunnot
MRA 20 §:n mukaisesti. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena
yleiskaavana MRL 44 §:n (21.4.2017/230) ja MRL 72 §:n 1 ja 2 mom
tarkoittamalla tavalla.
Maanomistajia tiedotetaan kirjeellä. Aineisto tulee myös nähtäville
kunnan kotisivuille.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 11.03.2019 § 44
Liitteenä yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan
vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin.
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Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Utsjoen rantaosayleiskaavan ja esittää
kaavaehdotuksen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt 20.05.2019 § 14
Liitteenä yhteenveto osallisten kuulemisesta sekä kaavoittajan
vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Utsjoen rantaosayleiskaavan kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian valtuuston
jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 18.05.2020 § 42

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt kunnalta lausuntoa
valitukseen koskien Utsjoen rantaosayleiskaavan hyväksymistä.
Valituskohta 1: sr-1 kohteen poistaminen
Kaavaehdotukseen (päivätty 10.4.2018) oli merkitty arvokkaiksi
kohteiksi sr-1 -merkinnällä Saamelaismuseo Siidan Tenojoen
rantaosayleiskaavoja varten laatimassa Tenon- ja Utsjoenlaaksojen
kulttuuri-inventoinnissa nyt kyseessä olevan Utsjoen osa-alueella
arvokkaiksi todetut kohteet. Inventoinnissa valituksen jättäjän
omistamille kiinteistöille 890-401-9-49 ja 890-401-107-5 on merkitty
kaksi kohdetta, nro 9 Áibmejohka / Áimájoki, (asuminen) sekä 92.
Entinen osuuskauppa, Äimäjoki, (liike-elämä).
sr-1 -rajaus merkintä ja määräys:
Kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan
kannalta arvokas rakennus, rakennusryhmä tai muu kohde
(kohdenumero viittaa kaavaselostukseen).
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Kaavamääräys:
Kohdetta koskevassa suunnittelussa tulee selvittää tarkemmin
saamelaismuseon Tenon- ja Utsjoenlaaksojen kulttuuri-inventoinnin
mukainen kohteen sijainti ja rajaus sekä arvo.
Kaavasuositus:
Rakennuksia tai kohdetta ei tulisi ilman pakottavaa syytä purkaa eikä
niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti
arvokas tai kylämiljöön kannalta arvokas luonne turmeltuu.
Osayleiskaavassa on erikseen osoitettu osayleiskaavalla suojeltavat
rakennukset kohdemerkinnällä:
Suojeltava rakennus tai muu kohde
Kyse valittajan osalta ei siis ole osayleiskaavalla suojeltu rakennus
vaan kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai
maisemakuvan kannalta arvokas rakennus, rakennusryhmä tai muu
kohde. Kaavamääräyksen mukaisesti kohteen arvo ja sijainti ja
rajaus tulee selvittää tarkemmin tapauskohtaisesti. Suosituksena on
mainittu, ettei rakennusta ilman pakottavaa syytä purettaisi tai
muutettaisi rakennuksen arvoon tai kyläkuvaan vaikuttavasti.
Merkintä ei siten velvoita suojeluun, vaan suosittelee kulttuuriarvojen
huomioon ottamista. Viimekädessä kohteeseen sallittavat muutokset
määritellään tarkemman suunnittelun, esimerkiksi mahdollisen
rakennuslupaprosessin yhteydessä.
Kaavaehdotusta koskevassa Piera Johannes Helanderin kuolinpesä/
Pesänhoitaja Liisa Helanderin muistutuksessa (7.6.2018) on
pyydetty Äimijokka-kiinteistölle (9:49) osoitetun sr-1 -merkinnän
poistamista ja mainittu, että kiinteistöillä ei ole erikseen
asuinrakennusta Áibmejohka sekä entistä osuuskaupan rakennusta
vaan, että kyseiset kohteet ovat yksi ja sama rakennus. Rakennus
on alun perin toiminut osuuskauppana ja muutettu myöhemmin
nykyiseen käyttöönsä asuinrakennukseksi.
Kaavoitustoimikunnan 25.1.2019 käsittelemissä vastineissa
kiinteistöjä koskee valituksen jättäjätahon osalta vastinekohta 2,
jossa esitettyä vastinetta on kaavoitustoimikunnan käsittelyssä
valmistelija muuttanut ja esittänyt käytettäväksi samaa vastinetta
kuin Kirsti Helanderille kohdassa 1. Kaavoitustoimikunnan päätös oli
valmistelijan esityksen mukainen:
Kaavaehdotusta koskeva vastinekohta 53.1:
Tiedot rakennetusta kulttuuriympäristöstä perustuvat
Saamelaismuseo Siidan vuosina 2003-2004 tekemään inventointiin,
jossa rakennukset on arvotettu, mutta tarkkaa kohderajausta ei ole
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tehty. Siida vastaa saamelaisalueella arkeologisen kulttuuriperinnön
sekä rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija- ja
viranomaistehtävistä.
Ks. myös kohta 27.
Esitys tarkistuksesta ehdotukseen:
Merkintä poistetaan.
Valmistelijan esitys: Ks. ed. Kirsti Helander (27.)
Työryhmän päätös: Esitys hyväksyttiin.
Näin ollen vastineeksi on annettu kaavaehdotusta koskeva vastine
kohta 27.1:
Tiedot perustuvat Saamelaismuseo Siidan vuosina 2003-2004
tekemään inventointiin, jossa rakennukset on arvotettu. Siida vastaa
saamelaisalueella arkeologisen kulttuuriperinnön sekä rakennetun
kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä.
Ks. myös kohta 53.
Esitys tarkistuksesta ehdotukseen:
Valmistelijan esitys: SR-1, 9. Poistetaan.
Kunnanhallitus 11.3.2019 § 44, kunnanvaltuusto 20.5.2019 § 14 ovat
pitäneet päätöksen ennallaan. Kohde on poistettu kunnanvaltuuston
20.5.2019 § 14 hyväksymältä kaavakartalta, joten kaavakartan
merkinnät vastaavat vastineissa esitettyä.
Kohteiden osalta on huomioon otettu kohteiden päällekkäisyys ja
poistettu asuinrakennus (kohde 9). Rakennuksen alkuperäisen
käyttötarkoituksen mukainen kohde 92, entinen osuuskauppa, on
Tenon- ja Utsjoenlaaksojen kulttuuri-inventoinnin mukaisesti todettu
suojeltavaksi ja säilytetty hyväksytyllä kaavakartalla. Maankäyttö- ja
rakennuslaki (5 §) edellyttää, että kulttuuriympäristöarvot otetaan
huomioon suunnittelussa. Utsjoen osa-alueen osayleiskaavassa
kulttuuriarvot on osoitettu osayleiskaavoitusta varten laaditun
kulttuuriympäristöä koskevan inventoinnin perusteella ja
maankäyttö- ja rakennuslain 41 § mukaisesti.
Esitettyä virhettä ei siten ole tapahtunut, vaan Utsjoen osa-alueen
osayleiskaavan kulttuuriympäristöä koskevat merkinnät vastaavan
kunnan toimielinten päätöksiä ja toteuttavat maankäyttö- ja
rakennuslakia.
Valmistelijan esitys: Valitus on siten aiheeton ja tulee hylätä.
Valituskohta 2: Äimijokka-kiinteistön koko ja rakennusoikeus
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Äimijoen alueelle on laadittu asemakaavoitettavan alueen
ulkopuolista kirkonkylän aluetta koskeva mitoitus, jonka
mitoitusperusteiden mukaan (ks. kaavaselostuksen sivu 130) pintaalanormina koko alueella käytetään 1 ha / 1 rakennuspaikka. Siten
että 0,2000 ha - 1 ha antaa yhden rakennuspaikan ja sen jälkeen
jokainen 1 ha antaa lisäpaikan. Desimaalit 0,45 pyöristetään
ylöspäin.
Kiinteistöllä 890-401-9-49 on kolme palstaa, jotka yhdessä
muodostavat valittajan mainitseman koon 6,910 ha. Palstoista kaksi
(yhteensä 1,161 ha) sijaitsee mitoitetulla rantavyöhykkeellä alle 200
metriä rannasta, mutta suurin sijaitsee sisämaassa noin 1,2
kilomerin päässä rannasta Utsjoen osa-alueen osayleiskaavan
mukaisella luontais-, maa- ja metsätalousvaltainen alueella (M-1).
Utsjoen osa-alueen osayleiskaavassa on osoitettu maankäyttö- ja
rakennuslain 72 § mukaiset rakennuspaikat ranta-alueella. Rantaalueen rakennuspaikkoja määriteltäessä voidaan huomioon ottaa
vain ranta-alueella sijaitsevat palstat.
Äimijokka (890-401-9-49) kiinteistön laskennallinen
rakennuspaikkojen määrä on siten yksi, joka on alueella jo käytetty.
Käytetty mitoitusperuste koskee kaikkia ranta-alueen kiinteistöjä.
Esitettyä 1-2 lisärakennuspaikkaa ei siten perustellusti ole
mahdollista maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella
osoittaa.
Valmistelijan esitys: Valitus on siten aiheeton ja tulee hylätä.
Valituskohta 3: Yleiskaavamerkinnät ja kevyen liikenteen väylä
Kaavaehdotusvaiheessa valituksen jättäjä jätti muistutuksen todeten,
että Utsjoen osa-alueen osayleiskaavan nähtävillä ollutta ehdotusta
koskevista merkinnöistä puuttui hänen kiinteistölleen merkityn
kaavamerkinnän selite. Valituksen jättäjä oli tästä ollut tuolloin
yhteydessä kuntaan, josta oli saanut kuulla merkinnän tarkoittavan
Tenontien varteen varattua kevyen liikenteen väylää. Sama tieto on
annettu muille asiaa tiedustelleille.
Ehdotusta koskevissa vastineissa todetaan merkinnän jääneen
tapahtuneen virheen vuoksi ehdotuksesta pois ja todettiin, että
kevyen liikenteen väylä on tulossa maantien (Tenontie) varteen.
Yleiskaavan yleispiirteisyydestä ja mittakaavasta johtuen sitä ei ole
mahdollista merkitä täsmälleen tarkoitetulle paikalleen, vaan linjaus
toimii suuntaa-antavana ja varsinainen suunnitelma sen sijoituksesta
ja mitoituksesta laaditaan toteutusvaiheessa erikseen.
Nyt valituksessa edellytetään, että kevyen liikenteen väylä siirretään
tien vastakkaiselle, rinteen puolelle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Luonnosvaiheen jälkeen ehdotuksen määräysosiosta virheen takia
pois jäänyt kevyen liikenteen merkintä on lisätty kunnanvaltuuston
(20.05.2019 § 14) hyväksymään Utsjoen osa-alueen
osayleiskaavakartan määräysosioon. Rinteen puolella sijaitsee
tunturi ja maasto on paikoin huomattavan jyrkkää. Tiealueen
leventämisestä ja kevyen liikenteen väylän toteuttamisesta aiheutuisi
paikoin voimakkaita maastonleikkauksia, mikä olisi haasteellista ja
jopa aiheuttaisi vaaraa joillakin kohdin, joten yleiskaavassa ei ole
tarkoituksen mukaista määritellä sen tarkkaa sijaintia. Kevyen
liikenteen väylän suunnittelu on hoidettava asianmukaisesti
tarkemman tiesuunnittelun yhteydessä, eikä sille voida
yleiskaavassa varmuudella osoittaa soveltuvaa sijaintia, vaan
periaatteellinen kevyen liikenteen väylän sijoitus Tenontien varteen.
Kevyen liikenteen väylä palvelee yleistä etua ja liikenneturvallisuutta
ja on siten tarkoituksenmukaista osoittaa osayleiskaavassa.
Valmistelijan esitys: Valitus on siten aiheeton ja tulee hylätä.
Valituskohta 4: Matkailualuevaraus RM
Valituksessa vaaditaan matkailua koskevan varauksen poistamista
valittajan kiinteistön eteläpuolella sijaitsevalta tunturin rinteeltä,
koska se valittajan näkemyksen mukaan on ristiriidassa Tenon
jokilaakson maisemansuojelun kanssa ja että myös kaavassa on
korostettu rinteiden jättämistä rakentamiselta vapaaksi.
Hyväksytyssä Utsjoen osa-alueen osayleiskaavassa ko. alue on
osoitettu merkinnällä RM-3, jota koskevan määräyksen mukaan
rakennusoikeus määritellään asemakaavalla. Siten osayleiskaavan
perusteella ei alueelle vielä voida rakentaa. Kunta päättää Alueelle
on ollut vireillä matkailuhankkeita, joita on kehitetty yhdessä kunnan,
maanomistajan ja yrittäjän kanssa, mutta hankkeen tarkempi
toteutus ollut vielä täsmentynyt osayleiskaavaa laadittaessa.
Kirkonkylän alueella maankäyttö ja rakentaminen määritellään
asemakaavalla, joka on ollut tekeillä osayleiskaavan rinnalla.
Asemakaava on ehdotusvaiheessa ja siinä määritellään tarkoituksen
mukaisesti tarkemmin rakentamisen sijainti ja määrä sekä arvioidaan
asemakaavan toteuttamisen ympäristövaikutukset vaikutukset
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
Kyseisellä rinnealueella ei ole selvityksissä todettu suojeltavia
luonto- tai kulttuuriarvoja. Alue liittyy sijainniltaan välittömästi Utsjoen
kirkonkylään ja se on siten katsottu kunnan sekä matkailuyrittäjän
sekä matkailupalveluita käytävän kannalta sijainniltaan
houkuttelevaksi ja tarkoituksen mukaiseksi.
Valmistelijan esitys: Valitus on siten aiheeton ja tulee hylätä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituskohta 5: Rakennusoikeuden lisääminen Patonivassa
Valituksessa vaaditaan rakennuspaikkaa Patonivassa
Skalluvaarantien läheisyydessä rinteessä sijaitsevalle kiinteistölle
890-401-107:5.
Utsjoen osa-alueen osayleiskaavassa on osoitettu maankäyttö- ja
rakennuslain 72 § mukaiset rakennuspaikat ranta-alueella.
Sisämaan rakennuspaikkoja ei ole osoitettu alueilla jo olemassa
olevia lukuun ottamatta. Kiinteistö sijaitsee noin 500 metrin päässä
rannasta, eikä siten sijaitse ranta-alueella. Alue on luontais-, maa- ja
metsätalousvaltainen aluetta M-1, jota koskee määräys:
Alue on tarkoitettu luontais-, maa- ja metsätalouskäyttöön, alueiden
käytössä on huomioitava alueiden säilyttäminen mahdollisimman
luontaisessa tilassaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n
perusteella määrätään, että maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei
saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä
tarkoitettua maisematyölupaa. Maisematyölupavaade ei koske
puiden kaatamista.
Alue ei ole sisältynyt emätilamitoituksella mitoitettuun alueeseen,
joten alueella rakentamiseen voi hakea tavanomaista rakennuslupaa
haja-asutusluonteiselle rakentamiselle. Mitoitettu rantavyöhyke on
merkitty osayleiskaavaan sinisellä pistekatkoviivalla.
Valmistelijan esitys: Valitus on siten aiheeton ja tulee hylätä.
Valituskohta 6: Päätöksestä tiedottaminen
Utsjoen kunta on noudattanut nykyisen vaiheen käsittelyvaiheiden
kuulemisissa ja nähtävillä oloissa samaa menettelyä kuin jo
aikaisemmin hyväksytyn 4.12.2007, Utsjoen osa-alueen
osayleiskaavan ja sittemmin Rovaniemen HAO:n 16.7.2009
hylkäämän osion, jonka pohjana nykyinen kaava on.
Perusteena on alusta alkaen ollut kaavan laaja-alaisuus ja
maanomistajien/ perikuntien suuri määrä, ja lisäksi huomioiden
kunnan mahdollisuudet suurten selvitysten tekemiseen ovat olleet
rajalliset, niin kunta on toteuttanut kaavoituksessa yleisen edun
periaatetta ja kuuluttanut ja informoinut kaavoituksesta kuten
kunnalliset ilmoitukset kunnassa toteutetaan huomioiden kuitenkin
maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen ja
maanomistajan etua silmälläpitäen, kaavoituksen
kokonaisvaikutuksien arviointia unohtamatta.
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Kunnanosalta on kuitenkin tullut epähuomiossa virheellisiä kirjauksia
kuulutuksiin ja julkipanoesityksiin, jotka ovat olleet kunnan yleisen
käytännön vastaisia.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hylkää valituksen ja pyytää Pohjois-Suomen hallintooikeudelta lupaa laittaa muilta osin yleiskaava välittömästi
täytäntöön, jo ennen ratkaisun antamista.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus
1/10.02.03/2019
Teknltk 11.05.2020 § 27

Utsjoen kunta on laittanut vireille Utsjoen kirkonkylän asemakaavan
laatimisen vanhan rakennuskaavan pohjalta.
Kaavoituksen uudistamisen vaatimuksena on ollut maankäyttö- ja
rakennuslain muutos ja uudet vaatimuksen yhdyskunnan
kehittymiselle.
Vireille tulo: Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 38

Käsittely: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 41
nähtävillä (kh) 12.04.–02.05.2012
Asemakaavaluonnos (Valmisteluvaiheen
kuuleminen/nähtävilläolo)
Kunnanhallitus 11.2.2014 § 23
nähtävillä 19.2.2014 – 20.3.2014
Utsjoen kunnan kaavoitustyöryhmä on käsitellyt kaavaluonnosta
19.3.2020 ja hyväksynyt kaavaluonnoksen rajauksen ja esitystavan
sekä rakennusoikeuden merkitsemiseen liittyvän muodon. Nyt
nähtäville asetettava ehdotus voidaan laittaa uudelleen nähtäville,
mikäli sellaisia muutoksia tulee jotka ovat kaavan kannalta
merkityksellisiä.
Asemakaavaa kunta tekee pääsääntöisesti omille mailleen, mutta jo
olemassa oleva rakennuskanta ja vanha rakennuskaava on
yksityisten maanomistajien osalta otettu siinä laajuudessa huomioon
kuin sen estämättä on voinut, että maanomistajien epätasa-arvoinen
kohtelu toteutuu ja toinen tärkeä seikka on, että kunta ei
kennellekään anna ansiotonta arvonnousua sisältäviä ratkaisuja.
Asemakaavan muutoksen pääpainopisteitä ovat selkeästi
asuinrakentaminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen kylän
keskusalueella. Saman aikaisesti käsittelyssä olevat
maankäyttö/kehittämiskorvaukset vastaavat yksityisten
maanomistajien tarpeisiin ja yritystoiminnan toteuttamniseen
omistajan suunnittelemassa laajuudessa.
Ehdotus:
Utsjoen kunnan tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen ja esittää
kunnanhallitukselle MRL 65 § ja MRA 27 § nojalla
asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville 30 vrk ajaksi, jona
aikana tekninen toimi hankkii lausunnot ja viralliset kuulemiset.
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 18.05.2020 § 43

Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus sekä
kaavaselostus ovat oheismateriaalina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus asettaa asemaakaavaehdotuksen nähtäville MRL 65
§ ja MRA 27 § nojalla 30 vrk ajaksi, jona aikana tekninen toimi
hankkii lausunnot ja viralliset kuulemiset.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maankäyttösopimukset Utsjoen kunnan asemakaava-alueilla
1/10.02.03/2019
Teknltk 11.05.2020 § 31
Utsjoen kunnan kaavoitustyöryhmä on kokouksessaan 19.3.2020
käsitellyt ja päättänyt maankäyttöön liittyvistä sopimuksista ja/tai
korvauksista seuraavaa:
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaisesti Utsjoen kunnan
asemakaava-alueilla maanomistajat velvoitetaan osallistumaan
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Utsjoen kunta
perii esisopimuksiin perustuvilla kaavoitusperiaatteilla, yksityisiltä
maanomistajilta asemakaava-alueen maankäyttömaksua, sen
mukaan kuin rakennusoikeuden lisäys maanomistajan osalta ylittää
erikseen määritettävän rakennusoikeuden määrän ja laadun.
Maankäyttömaksulla kompensoidaan myös tasapuolisuuden
vaatimuksen mukaisesti ansiotonta arvonnousua lisääntyvän
rakennusoikeuden osalta.
Maankäyttösopimukset, 91 b §:n mukaisesti Utsjoen kunta
edellyyttää maankäyttöesisipimusta ennen kuin kaava hyväksytään.
Utsjoen kunta tekee kaavaprosessin alkaessa esisopimuksen
maanomistajan kanssa siitä, mitä kaavoitetaan ja miten
maankäyttömaksu/’kehittämiskorvaus’ lasketaan ja maksetaan.
Asemakaavan hyväksymisen jälkeen tehdään varsinaisen
kauppakirjan.
Yksityisten maanomistajien kanssa ei tehdä erillistä esisopimusta,
eikä peritä maankäyttömaksua, jos maanomistajalle asemakaavassa
osoitettava rakennusoikeuden määrä ei ylitä 500 (k-m2)
kerrosneliötä, ja kohdistuu käyttötarkoitukseltaan
asuntorakentamiseen (AO,AP,AR) (91c §).
Muutoin rakentamattoman, asemakaava-alueeseen liittyvän uuden
tilan tai muutoin rakennusoikeudettoman uuden
asemakaavoitettavan yksityisen tontin maankäyttömaksu on 20 €/km2.
Katualueiden osalta ei peritä maankäyttömaksua eli
yhdyskuntarakentamisesta aihaeutuvat kustannukset kunnalle, (91d
§).
Kehittämiskorvaus kunnan aikaisemmin toteuttamalla alueella, 91 e
§:n mukaisesti vanhassa asemakaavassa voimassa olevien, jo
rakennettujen tonttien osalta: Yli 500 kerrosneliötä ylittävän
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yksityisen maanomistajan kaavoitettavan kerrosneliömetrin hinta on
12 €/k-m2.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy maankäyttöön liittyvät sopimukset ja
korvaukset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle
vahvistettavaksi.
Lisäksi päätös laitetaan aineistoksi asemakaavaehdotuksen
nähtävänäpitoaineistoon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 18.05.2020 § 44
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan valmistelemat
maankäyttösopimukset Utsjoen kunnan asemakaava-alueilla.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamislupahakemus/ Voigt Werner
Teknltk 11.05.2020 § 30
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Voigt Werner

Rakennuspaikka

Utsjoki, Kirkonkylä (890,401)
Tila: Lohikulta, RN:o 9:45

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 11.5.2020, § 30
Naapurit:
Kuultu hakijan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie 1668
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
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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, 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.
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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 18.05.2020 § 45
Ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan teknisen lautakunnan
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kuntalaisaloite, muovinkierrätys
35/09.02/2020
Teknltk 11.05.2020 § 26
Utsjoen kunnalle on saapunut Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta
3.2.2020 luotu kuntalaisaloite, Utsjoen kuntaan muovinkierrätys.
Saapuneesta kuntalaisaloitteesta on oltu yhteydessä Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle.
Jätelaki on uusiutumassa. Siinä olevia pakkausten tuottajavastuita
tullaan yhdenmukaistamaan. Lisäksi on kaavailtu pakkausten
kiinteistökohtaisen keräyksen laajentamista.
Uusien ekopisteitä ja muovipakkausten keräyksen laajentamista ei
todennäköisesti tapahdu, ennen kuin tiedetään lainsäädännön
mukana tulevat uudet velvoitteet.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa saaneensa kuntalaisaloitteen tiedoksi ja
esittää edelleen Utsjoen kunnanhallitukselle, että aloite annetaan
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 18.05.2020 § 46
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja esittää edelleen
valtuustolle, että aloite annetaan Suomen Pakkauskierrätys Rinki
Oy:lle käsiteltäväksi.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 26
§ 46
Valtuusto

11.05.2020
18.05.2020

3/2020

29

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 47

3/2020

30

18.05.2020

Saamen kielistrategia
121/00.04.02/2018
Kh 18.05.2020 § 47

Inarin, Enontekiön, Sodankylän ja Utsjoen kunnat, Saamelaiskäräjät
ja Saamelaisalueen koulutuskeskus ovat yhteistyössä valmistelleet
saamen kielistrategian. Kielistrategia on oheismateriaalina.
Kielistrategiassa esitetään sekä kuntien yhteisiä että kunta- ja
toimialakohtaisia toimenpide-ehdotuksia. Näin ollen on tarpeen
pyytää toimielimiltä lausunnot kielistrategiasta, toimielinten käsittelyn
jälkeen kunnanhallitus esittää kielistrategian valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Ehdotus:
Kunnanhallitus
1. pyytää lausunnon kielistrategialuonnoksesta sivistyslautakunnalta,
perusturvalautakunnalta, elinvoimalautakunnalta sekä tekniseltä
lautakunnalta 5.8.2020 mennessä,
2. toteaa, että lausunnoissa tulee ottaa kantaa sekä kuntien yhteisiin
että kuntakohtaisiin toimenpide-ehdotuksiin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lautakunnat

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 48

3/2020

31

18.05.2020

Hyvinvointisuunnitelma 2017-2020
33/00.01.02/2020
Kh 18.05.2020 § 48

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma ja kuntastrategia
sisältävät yksityiskohtaisia tavoitteita väestön hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Utsjoen kunnan valtuustokauden 2017–2020 hyvinvointikertomuksen
ja siihen liittyvän hyvinvointisuunnitelman on laatinut kunnan
johtoryhmä ja se on käsitelty valtuustossa 21.3.2018.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että hyvinvointikertomuksen tavoitteiden
toteutumisesta laaditaan syksyllä 2020 lyhyt tilannekatsaus sekä
siihen perustuva jatkosuunnitelma vuodelle 2021. Seuraava laaja
hyvinvointikertomus valmistellaan johtoryhmän toimesta vuoden
2021 aikana uudelle valtuustokaudelle 2022-2025.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 49

3/2020

32

18.05.2020

Kunnan edustus vuoden 2020 kutsunnoissa
92/00.04.00/2017
Kh 18.05.2020 § 49

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään
edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan sekä
kutsuntalääkärin kutsuntatoimitukseen. Kutsunnat pidetään Utsjoella
18.8.2020 klo 12.00 alkaen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan
perusturvajohtaja Nanna Miettusen sekä kutsuntalääkäriksi
vastaavan lääkärin. Lisäksi kunnanhallitus nimeää Taina Jylhän
varaedustajaksi kutsuntalautakuntaan.
Kunnanhallitus nimeää henkilön esittämään kunnan tervehdyksen
kutsunnanalaisille.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus nimesi Aulis Nordbergin esittämään kunnan
tervehdyksen kutsunnanalaisille.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jääkäriprikaati
Aulis Nordberg

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 50

3/2020

18.05.2020

Irtisanoutuminen elinvoimalautakunnan jäsenyydestä, Maija-Liisa Koivuranta
124/00.02.00/2018
Kh 18.05.2020 § 50

Maija-Liisa Koivuranta on kirjallisesti ilmoittanut 11.5.2020
irtisanoutuvansa elinvoimalautakunnan jäsenyydestä.
Irtisanoutuminen perusteluineen on oheismateriaalina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää MaijaLiisa Koivurannalle eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja
suorittaa uuden elinvoimalautakunnan jäsenen vaalin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

33

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 51

3/2020

34

18.05.2020

Irtisanoutuminen valtuuston varajäsenyydestä ja teknisen lautakunnan jäsenyydestä, Markku
Kosunen
124/00.02.00/2018
Kh 18.05.2020 § 51

Markku Kosunen on kirjallisesti ilmoittanut 11.5.2020
irtisanoutuvansa kaikista kunnan luottamustoimista. Markku
Kosunen on valtuuston varajäsen, teknisen lautakunnan jäsen ja
teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja. Irtisanoutuminen
perusteluineen on oheismateriaalina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
- valtuusto myöntää Markku Kosuselle eron kunnan
luottamustoimista,
- valtuusto suorittaa uuden teknisen lautakunnan jäsenen vaalin ja
nimeää teknisen lautakunnan jäsenistä uuden varapuheenjohtajan.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että Suomen
Sosialidemokraattisen Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä:
1. Aikio Elle Kaaren
2. Niemi Seppo
3. Aikio Riitta Ellen
4. Ahlakorpi Arto
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 52

3/2020

35

18.05.2020

Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaoston jäsenen nimeäminen
30/00.04.02/2020
Kh 18.05.2020 § 52

Utsjoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojelun
yhteistoiminta- aluetta koskevan sopimuksen 18.11.2019 (§ 43).
Myös Inari, Sodankylä, Muonio ja Enontekiö ovat hyväksyneet
sopimuksen vuoden 2019 aikana.
Sopimuksen mukaan ”Yhteistoiminnan järjestämistä varten
Sodankylän kunnassa (vastuukunnassa) toimii yhteisenä
toimielimenä teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto.
Toimielin toimii Sodankylän kunnan organisaatiossa. Yhteisessä
toimielimessä on 7 jäsentä; 2 Inarista, 1 Utsjoelta, 1 Enontekiöltä,
1 Muoniosta ja 2 Sodankylästä. Sopijakuntien valtuustot nimittävät
jäsenensä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen tässä
tarkoitettuun yhteiseen toimielimeen.”
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää yhden
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ympäristöjaostoon.
Mikäli toimielin kokoontuu ennen valtuuston käsittelyä, osallistuu
kunnanjohtaja kunnan edustajana kokoukseen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 17
§ 53

3/2020

36

28.02.2020
18.05.2020

Maisemanhoitoalueen perustaminen Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle
Elvltk § 17

Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle on valmistunut Lapin ELYkeskuksen Tenonlaakson maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Nyt
suunnitelman valmistuttua voidaan alueelle perustaa
luonnonsuojelulain 32§:n mukainen maisemanhoitoalue. Aloitteen
alueen perustamisesta tekee kunta, mikäli katsoo siitä olevan hyötyä
maisemanhoidolle ja alueen kehitykselle. Maanomistajat
suhtautuivat kyselyn yhteydessä alueen perustamiseen pääosin
myönteisesti.
Maisemanhoitoalueen perustaminen ei tuo oikeusvaikutteisia
rajoituksia maiden tai vesialueiden käyttöön. Rakentaminen tapahtuu
jatkossakin voimassa olevan yleiskaavan ja kunnan
rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kalastusta, poronhoitoa ja
metsätaloutta harjoitetaan entiseen tapaan lainsäädännön ja
sopimusten mukaisesti. Maanomistajat ja paikalliset yhdistykset
voivat hakea rahoitusta maiseman kunnostukseen ja hoitoon. Lisäksi
yksityiset rakennusten omistajat sekä yhteisöt voivat hakea
avustusta rakennusperinteen kunnossapitoon Lapin ELYkeskuksesta, Suomen kotiseutuliitosta ja Museovirastosta.
Tenonlaakson maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma Piesjoki-Nuvvus
on kokouksessa nähtävänä.
Ehdotus:
Marjut Kokko ELY-keskuksesta esittelee asian lautakunnalle.
Elinvoimalautakunta keskustelee maisemanhoitoalueen
perustamisesta.
Päätös:
Marjut Kokko ELY-keskuksesta esitteli maisemanhoitoalueen
perustamisen lautakunnalle.
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuuston päätettäväksi aloitteen maisemanhoitoalueen
perustamiseksi Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle.

Kh 18.05.2020 § 53
Ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee maisemanhoitoalueen perustamisesta.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle aloitteen maisemanhoitoalueen
perustamisesta Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 17
§ 53
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

28.02.2020
18.05.2020

3/2020
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Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 14
§ 54

3/2020

38

28.02.2020
18.05.2020

Deanuleagis sámástit -hankkeen käynnistäminen ja talousarviomuutos vuodelle 2020
19/00.01.05/2020
Elvltk § 14

Utsjoen kunta on saanut rahoituksen yhdessä SEG:n ja Kajaanin
ammattikorkeakoulun kanssa Deanuleagis sámástit hankkeeseen Interreg Nord-ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika
on 1.2.2020-30.9.2022. Utsjoen kunnan budjettiosuus hankkeesta
on 544 085 euroa.Utsjoen kunnan omarahoitusosuus on 81 613
euroa, josta työn osuus on 67 514 euroa ja muu rahallinen osuus
14 099 euroa. Hankkeelle on avattu kustannuspaikka KP 6033 ja
hanke on sisällytetty vuoden 2020 talousarvioon.
Talousarviokäsittelyn jälkeen hankkeeseen on tehty muutoksia
rahoittajan esitysten mukaisesti ja hankkeelle haetaan
talousarviomuutosta vuodelle 2020. Hankkeen Utsjoen osuuteen
palkataan yksi kokoaikainen ja kolme osa-aikaista työntekijää.
Hankkeen päätavoitteena on luoda Tenonlaaksoon kielikeskusten
verkosto, joka lisää saamen kielen käyttämistä erilaisilla rajat
ylittävillä kieliareenoilla ja samalla edistää perinnetiedon
siirtymistä sukupolvien välillä. Tenonlaakson asukkaiden
yhteyden vahvistaminen valtion rajojen yli tukee kielen
vahvistumista ja elpymistä.
Hankkeen käytännön toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin:
1)
Tehdään Tenonlaaksossa toimiva kielikeskusten
verkosto vahvistamaan saamen kielen asemaa rajat ylittävän
yhteistyön ja toisilta oppimisen kautta. Hankkeessa tehdään
taustaselvitykset ja revitalisontisuunnitelma, perustetaan Utsjoen
kielikeskus ja käynnistetään verkoston toiminta. Hankkeessa
panostetaan saamenkieliseen tiedottamiseen hankkeen
tapahtumista, edistetään rajan ylittävää tiedottamista sekä
tuetaan kuntia saamenkielisen viestinnän kehittämisessä.
2)
Kielikeskusverkoston toiminnan tueksi toteutetaan
oppimisympäristö/pelimaailma ”Tenonlaakso”. Hankkeessa
suunnitellaan ja toteutetaan pelimaailma sekä tehdään
hankehenkilöstön, hankkeen eri kieliareenoiden sekä koulujen
yhteistyöllä saamenkielen ja alueen kulttuuriperinnön oppimiseen
liittyvää aineistoa (mm. kuva, teksti, ääni, video, minipeli, virtuaali)
valittuihin pilottikohteisiin rajan molemmin puolin.
3)
Etäopetuksen kehittäminen. Hankkeessa luodaan
etävälitteiseen opetukseen fyysinen opetusympäristö ja
kielipedagogit kehittävät yhdessä etäopettajien kanssa
etäopetuksen kielipelejä osaksi virtuaalista oppimisympäristöä
sekä muita etäopetusmenetelmiä. Hankkeessa järjestetään
koulujen etäopetusta tukemaan lähijaksoja (kielikulttuuriviikot).

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 14
§ 54

3/2020

39

28.02.2020
18.05.2020

4)
Kehitetään ja toteutetaan erilaisia ja eritasoisille
kielenoppijoille kohdennettuja innovatiivisia kieliareenoita. mm.
teemoitetut kielileirit, Wauto ja liikkuva nuorisotyö, saamenkielinen
elokuvatoiminta, saamen lastenteatteri, Bluc, eSport, sekä
aineiston tuottaminen peliympäristöön. Näiden lisäksi järjestetään
viikonlopputoimintaa sekä kerhotoimintaa lasten ja nuorten
valitsemista teemoista. Kehitetään
monikielisyysneuvontatoimintaa perheille sekä lasten ja nuorten
kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vapaa-ajan toimijoille.
Hankkeessa kehitetään kielineuvontatoiminta Utsjoelle ja
Taanaan, tehdään verkkosivut ja somekanavat tiedon
jakamiseen, toteutetaan koulutuspaketit varhaiskasvatus- ja
opetushenkilöstölle, järjestetään 2 seminaaria sekä kehitetään ja
testataan rajan ylittävän yhteistyön toimintamallia.
Ehdotus:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee hankkeen lautakunnalle.
Elinkeinolautakunta päättää käynnistää Deanuleagis sámástit hankkeen seuraavasti:
- Hankkeeseen hyväksytään kustannukset 1.2.2020 alkaen,
kustannuspaikka 6033.
- Hankekoordinaattorin työaikaa jyvitetään hankkeelle
hankesuunnitelman mukaisesti 30 % 1.2.2020 alkaen.
- Hankkeiden tilanne- ja talouskatsaukset pidetään
elinkeinolautakunnan kokouksissa.
- Elinkeinolautakunta hyväksyy hankkeen loppuraportit liitteineen
ennen rahoittajalle lähettämistä.
- Muut rahoittajalle lähtevät virallisen allekirjoituksen vaativat
asiakirjat sekä ohjausryhmän pöytäkirjat tuodaan
elinkeinolautakunnalle tiedoksi.
Elinvoimalautakunta esittää hankkeen talousarvioon muutosta
seuraavasti:
- Elinkeinotoimen KP 5000:sta siirretään palkkoja sivukuluineen
10182 euroa kustannuspaikalle KP 6033.
- Esitetään, että sivistystoimi siirtää käyttötaloudesta palkkoja
sivukuluineen 8816 euroa kustannuspaikalle KP 6033.
- Talousarviota piennetään ja muutetaan seuraavasti : Nykyinen KP
6033 menot 190 698, tulot 190 698, netto 0 euroa.=> uusi KP 6033
menot 126 655, tulot 107 657, netto 18 998 euroa (palkkasiirrot
elinkeino 10 182, sivistys 8 816).
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 14
§ 54

3/2020

28.02.2020
18.05.2020

Kh 18.05.2020 § 54
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion muutokset ja esittää ne
edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

40

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 55

3/2020

41

18.05.2020

Sitoutumispyyntö Leader Pohjoisin Lappi ry ja siirtymäkauden kuntarahoitusosuus 2021-2027
sekä ehdokkaan nimeäminen hallitukseen
86/00.04.05/2011
Kh 18.05.2020 § 55

Leader Pohjoisin Lappi ry on lähettänyt kuntaan sitoutumispyynnön
siirtymäkauden kuntarahoitusosuuteen Euroopan Unionin
ohjelmakaudelle 2021-2027. Kuntia pyydetään sitoutumaan Peloton
Pohjoisin kehittämisstrategian vuosittaiseen kuntarahoitukseen
vuosille 2021-2027 kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa
kuntarahoituslaskelman kuntakohtaisen enimmäismäärän mukaan.
Utsjoen kunnan kuntaraha ohjelmakaudelle on 67 301 euroa.
Sitoutumispyyntö on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Lisäksi Leader Pohjoisin ry pyytää Leader-ryhmän kuntia
nimeämään ehdokkaansa hallitukseen. Hallituksessa on 12
varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä. Paikoista 1/3 on
kuntaedustajien, 1/3 yhdistysten ja järjestöjen ja 1/3 alueen
yksityisten ja yritysten. Toimikausi on yksi vuosi ja yksi edustaja voi
olla hallituksessa yhtäjaksoisesti maksimissaan kuusi vuotta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus sitoutuu Peloton Pohjoisin kehittämisstrategian 20212027 rahoitukseen kuntarahoituslaskelman kuntakohtaisen
enimmäismäärän mukaan. Lisäksi kunnanhallitus nimeää
ehdokkaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi ja varajäseneksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus nimesi Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallituksen
jäseneksi Kaisa Tapiola-Länsmanin ja varajäseneksi Aleksi
Ahlakorven.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Leader Pohjoisin Lappi ry
Nimetty jäsen ja varajäsen

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 56

3/2020

42

18.05.2020

Toimielimien päätökset
Kh 18.05.2020 § 56

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:
Sivistyslautakunta 22.4.2020, Tekninen lautakunta 11.5.2020 ja
Perusturvalautakunta 14.5.2020.
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

§ 57

Talouden katsaus
Kh 18.05.2020 § 57

Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

18.05.2020

3/2020

43

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 58

3/2020

44

18.05.2020

Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 18.05.2020 § 58

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:

Eurooppatiedotus

- Eurooppatiedotuksen uutiskirje 2/2020

Kela

- Väliaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuuksiin
- Toimeentuloturvainfo; Työttömyysturvaan väliaikaisia muutoksia
- Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen
- Tartuntapäiväraha voidaan maksaa myös työnantajalle
- Kelassa on koronaepidemian vuoksi kaksi väliaikaista etuutta
- Väliaikaista epidemiatukea varten taravitaan todistus tai selvitys
työnantajalta

Korkein hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2019
Kunnallinen työmarkkinalaitos
- Kertaerää koskeva työ- ja virkaehtosopimuksen muutos
- Raportti etätyöstä kunta-alalla
Lapin aluehallintovirasto - Tartuntataulilain 58 §:n mukainen päätös Lapin aluehallintoviraston
toimialueelle
- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna
2020
Lapin ELY-keskus

- Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa
koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää

Lapin liitto

- Hallituksen 20.4.2020 kokouksen pöytäkirja

Maa- ja metsätalousministeriö
- Saamelaiskäräjien esitys Suomen ja Norjan välisen Tenojoen
sopimuksen kalasopimuksen irtisanomisesta ja uudelleen
neuvottelemisesta
Metsähallitus

- Tutkimuslupa liikkumiseen ja rengastukseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa MH 2047/2020/1
- Tutkimuslupa liikkumiseen ja rengastukseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa MH 2333/2020/1
- Tutkimuslupa pitkäaikaisen mittalaitteiston asentamiseen Kevon
luonnonpuistoon

Suomen taksiliitto

- Yrittäjien ja kuntien yhteistyöllä kohden parempaa taksimaailmaa!

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 58
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

18.05.2020
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Matkailuneuvonnan järjestäminen kesällä 2020
27/14.02.00/2014
Elvltk § 9

Elinvoimalautakunnan talousarviossa ei ole varattuna määrärahoja
fyysisen matkailuneuvonnan järjestämiseen vuodelle 2020.
Kesäaikaisessa matkailuneuvonnassa on tapahtunut muutoksia
viime vuosina Metsähallituksen lopettaessa matkailuneuvonnan
järjestämisen Utsjoella. Kunnassa on panostettu nettisivujen
informatiivisuuteen ja vahvistettu some-näkyvyyttä. Myös matkailijat
ovat siirtyneet enenevissä määrin etsimään tietoa
matkailupalveluista netistä ja yrittäjät ovat aktiivisesti tuottamassa
tietoa matkailualueesta. Kunnalla on matkailuneuvonnan
sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, joista saa ympäri vuoden
neuvoa entiseen tapaan. Kunta on myös saanut rahoituksen
Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeeseen, johon palkattavan
projektipäällikön työajasta 20 % tulee matkailun koordinoimiseen (80
% hankkeelle). Talousarviossa on varattu rahaa myös esitteiden
uusimiseen / digiratkaisujen kehittämiseen.Tässä tilanteessa on
hyvä käydä keskustelua tulevaisuuden matkailuneuvonnan tarpeista
ja aloittaa siihen liittyvä kehittämisprosessi.
Ehdotus:
Matkailuneuvontaan liittyvä tilanne saatetaan lautakunnalle tiedoksi
ja käydään keskustelua matkailuneuvonnan kehittämisprosessin
aloittamisesta.
Päätös:
Matkailuneuvontaan liittyvä tilanne saatettiin lautakunnalle tiedoksi ja
lautakunta kävi keskustelua matkailuneuvonnan kehittämisprosessin
aloittamisesta.
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi 15 000 euron lisämäärärahaa
kustannuspaikalle 5300 matkailuneuvonnan järjestämiseksi vuodelle
2020.
Elinvoimalautakunta esittää tekniselle lautakunnalle osallistumista
Utsjoen kylien tervetuloa -kylttien suunnitteluun yhteistyössä
elinkeinotoimen kanssa.

Kh 18.05.2020 § 59

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muuttuneessa tilanteessa matkailun käynnistymiseen on tärkeää
panostaa ja siten matkailuneuvonta nähdään tarpeelliseksi toteuttaa
vielä samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Elinkeinotoimen
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Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus
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omista määrärahoista on mahdollista kattaa 5 000 euroa
kustannuksista, lisämäärärahan tarve on 6 500 euroa (Karigasniemi
5 000€, Utsjoki 5 000€, infokyltit, lupamaksut, Nuorgamin osuus ym.
1 500€).
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 6 500 euroa lisävalmistelun
mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 60
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18.05.2020

Sivistysjohtaja-rehtorin virkavapaa
127/01.01.01/2015
Kh 18.05.2020 § 60

Sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola hakee virkavapaata 1.8.202031.7.2022 väliselle ajalle. Arola siirtyisi työskentelemään Utsjoen
kunnan Deanuleagis sámástit -kielikeskushankkeeseen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistysjohtaja-rehtori Laura Arolan
virkavapaan hakemuksen mukaisesti.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että virkavapaata ei myönnetä.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistysjohtaja-rehtori

Utsjoen kunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
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Juoiggastit! -hanke
29/00.01.05/2020
Sivltk 22.04.2020 § 66
Vapaa-aikatoimi on hakenut ja saanut rahoituksen Juoiggastit! hankkeelle Pohjoisimman Lapin Leaderiltä. Hanke menee vielä ELYkeskuksen hyväksyttäväksi. Avustusta haettiin 72 000 euroa,
hankkeen omavastuuosuus 8000 euroa on vastikkeetonta työtä ja
hankkeen kokonaiskustannukset ovat 80 000 euroa. Hanke
käynnistetään 1.5.2020 valmistelevilla toimenpiteillä ja sen
varsinainen toiminta käynnistyy elo-syyskuussa 2020. Hankkeen
varsinaiset toimenpiteet suoritetaan kolmen lukukauden aikana ja
hanke päättyy 31.12.2021.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää verkostomainen toimintamalli,
jolla Tenonlaakson alueen (Utsjoen, Tanan, Karasjoen ja Uniemen)
nuorille tarjotaan tulevaisuudessa tavoitteellista musiikin
harrastustoimintaa ja erityisesti saamelaisten perinteisestä
vokaalimusiikkia. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy mielekkään
harrastustoiminnan myötä. Hanke vahvistaa saamelaisnuorten
saamen kielen käyttöä ja saamelaiskulttuurin tuntemusta ja
kehittämistä rajan yli tapahtuvan mielekkään tekemisen myötä.
Hankkeessa on viisi osiota: 1. Musiikin tavoitteellinen
harrastustoiminta ja yhteistyö Norjan kanssa. 2. Perinteisen
saamelaisen vokaalimusiikin elvyttäminen. 3. Musiikin
harrastustoiminta. 4. Sápmi Music Talent -tapahtuma. 5.
Hankehallinnointi, tiedottaminen ja verkostoituminen. Hanke toimii
Sámi musihkkaakademiija koulutusverkoston alla
Áilegaskeskuksessa, jossa on erinomaiset tilat ja laitteet musiikin
opettamiseen. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen
lapset ja nuoret ja heille järjestetään toimintaa kaikissa kylissä.
Hanketta hallinnoi vapaa-aikasihteeri, hankkeen taloushallinnon
hoitaa Sarastia Oy ja hankehenkilöstö vastaa hankkeen
maksatuksista ja raportoinneista. Hankkeen yhteistyökumppaneina
ovat Tanan kulttuurikoulu (Norja), Karasjoen ja Tanan kielikeskukset
(Norja) ja Utsjoen paikallinen saamelaisyhdistys Sámi Siida.
Hanketta ovat valmistelleet Sámi musihkkaakademiija hankkeen
henkilöstö, jolla on tietoa alueen tarpeista ja vankka kokemus
musiikin opettamisesta eri asteilla. Hankkeessa on yhtymäkohtia
Sámi Siidan toiminnan kanssa ja heidän kanssaan on suullisesti
sovittu yhteistyöstä.
Hankkeen kustannusarvio
Palkat 31300 e

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Palkkiot 10058 e
Vuokrat 630 e
Ostopalvelut 20500 e
Muut välittömät kulut 2000 e
Laskennalliset yleiskustannukset, 24 % 7512 e
Vastikkeeton työ 8000 e
Kustannukset yhteensä 80000 e
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksayy hankkeen ja myöntää aloitus- ja
toteusluvan sekä perustaa hankkeelle oman kustannuspaikan.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Kh 18.05.2020 § 61
Hankkeen omavastuu 8 000 euroa on vastikkeetonta talkootyötä,
joten hankkeen kokonaiskustannus kunnan kirjanpidossa on 72 000
euroa. Avustusta on haettu 72 000 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Juoiggastit –hankkeelle menot
72 000 €, tulot 72 000 €, netto 0 €. Lisäksi kunnanhallitus myöntää
hankkeelle aloitusluvan. Lisämääräraha ja aloituslupa myönnetään
sillä edellytyksellä, että hanke saa Ely-keskuksen hyväksynnän.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta (aloituslupa)
Valtuusto (lisämääräraha)
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
perusteet
Pykälät
35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
39, 40, 41, 48, 49, 55, 60
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
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
39, 40, 41, 48, 49, 55, 60
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
45
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

