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puheenjohtaja § 77
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Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika 24.8.2020

Eeva Nuorgam

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sammol Lukkari
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 31.08.2020

Minna Lukkari
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

5/2020
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Pöytäkirja
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§ 73

5/2020

24.08.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 24.08.2020 § 73
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 74

5/2020

24.08.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 24.08.2020 § 74
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Nuorgam ja Sammol Lukkari.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 75

5/2020

24.08.2020

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 24.08.2020 § 75
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Määräalojen
ostotarjous, Eräkontio/Fly Frontiers Oy Ltd.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan mukaisen
käsittelyjärjestyksen puheenjohtajan esittämällä lisäasialla
täydennettynä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 76

5/2020

24.08.2020

Tilannekatsaus
Kh 24.08.2020 § 76
Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Vastaava lääkäri Heidi Eriksen ja hoitotyönjohtaja Päivi Kontio
esittelivät koronatilanteen kunnanhallituksen jäsenille. Merkittiin
tiedoksi.
Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana kokouksessa käsitellään
Terveyskeskuksen henkilöstön palkitseminen ja kannustaminen
vallitsevassa koronaepidemia tilanteessa. Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 77

5/2020
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24.08.2020

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 24.08.2020 § 77
Kuntaan on tullut 7 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:
Puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn.
Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen
varapuheenjohtaja Marjatta Kordelin.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 78

5/2020
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24.08.2020

Kunnan vuokratontit, Stuorraluobbal
102/10.00.02/2018
Kh 24.08.2020 § 78
Utsjoen kunta on laittanut julkisesti jakoon asemakaavaehdotuksen
mukaisesti, uuden asuinalueen tontit uuden kaavatien
(Stuorraluobbal) varrelta.
Tontin jo varanneet ovat kiirehtineet kuntaa rakentamiseen liittyvien
alustavien toimien mahdollistamisen suhteen.
Tontteja on tällä hetkellä 11.8.2020 varattu 3 kpl.
Tonttien luovuttaminen tapahtuu vuokrasopimuksilla, seuraavin
ehdoin: Kunta ei myy rakentamattomia tontteja vaan tekee
vuokrasopimukset, joihin sisällytetään ajallinen rakentamisvelvoite.
Vuokra lasketaan kuitenkin tontin myyntihinnasta, eli tässä
tapauksessa esimerkiksi: Os. Stuorraluobbal 5, Kortteli 52, tontti 2,
jonka pinta-ala on 2978 m2. Valtuuston vahvistama kauppahinta
omakotitontille on 2,90 €/tontin pinta-ala neliömetri.
2,90 x 2978 = 8 636,20 euroa, josta vuosivuokra on 5 %
myyntihinnasta, eli 8636,20, 5% on 431,81 euroa/vuosi. Vuokra
sidotaan indeksiin.
Tontti voidaan myydä rakentamisen valmistuttua vuokralaiselle
edellä mainituin ehdoin.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Utsjoen kirkonkylän
asemakaavaehdotuksen omakotitalotonttien vuokraamista koskevat
ehdot ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan
vuokrasopimukset.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi
Kunnanjohtaja

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 79

5/2020
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Lisämääräraha Utsjoen ja Karigasniemen monitoimitalojen pihojen rakentamiseen
29/10.03.02/2019
Kh 24.08.2020 § 79
Monitoimitalohankkeissa piha-alueiden suunnittelua ja kalustamista
ei ole sisällytetty hankkeisiin. Varhaiskasvatuksen ja koulujen
toimintojen sujuvoittamisen ja turvallisuuden vuoksi monitoimitalojen
pihojen kalustaminen on tärkeää. Suunnittelussa huomioidaan jo
olemassa olevat kalusteet ja niiden käyttö myös uusilla pihoilla.
Utsjokisuun monitoimitalon piha-alueen kustannusarvio on 100 000
euroa, sisältäen varhaiskasvatuksen ja koulun pihakalusteet,
asennukset ja maatyöt.
Karigasniemen monitoimitalon piha-alueen kustannusarvio on
48 000 euroa, sisältäen varhaiskasvatuksen ja koulun pihakalusteet,
asennukset ja maatyöt.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi sivistystoimen lisämäärärahan 148 000 euroa
Karigasniemen ja Utsjokisuun monitoimitalojen piha-alueille.
Päätös:
Eila Tapiola esitteli piharakentamista koskevat suunnitelmat
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 80

5/2020
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24.08.2020

Jäsenen nimeäminen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään
57/00.04.02/2020
Kh 24.08.2020 § 80
Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus pyytävät Lapin kuntien
kunnanhallituksia, Lapin aluehallintovirastoa, Saamelaiskäräjiä sekä
Taiteen edistämiskeskusta nimeämään edustajansa perustettavaan
kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän toiselle toimikaudelle
1.9.2020-31.8.2023. Nimeämiset pyydetään 14.8.2020 mennessä.
Kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän tehtävät:
1. tukea kuntia kulttuurin ja hyvinvoinnin strategisessa ja
toiminnallisessa työssä
2. tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueen elinvoima- sekä veto- ja
pitovoimatekijänä sekä viestiä ja tiedottaa kulttuurin toimialaan
kuuluvista asioista yhteistoiminnallisesti
3. löytää ja kehittää pohjoisen kulttuurin kehittämisen kärkiä
yhteistoiminnassa ja monialaisesti ja -hallinnollisesti
4. tehdä ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi
5. järjestää vuosittain hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämisen
yhteisfoorumeita, edistää verkostoitumista ja jakaa hyviä käytäntöjä
6. osallistua ja vaikuttaa maakunnalliseen strategiatyöhön kulttuurin
osalta.
Asiantuntijaryhmän järjestäytyminen:
Työryhmän jäseniksi kutsutaan:
- kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat työntekijät
- maakunnallisista kulttuurin tehtävistä vastaavat asiantuntijat
- Saamelaiskäräjien edustus
Työryhmä voi kutsua asiantuntijajäseniä ja vierailevia asiantuntijoita.
Työryhmä voi myös halutessaan perustaa alaisuuteensa
alatyöryhmiä. Kokouskertoja on 2-4 kertaa vuodessa, kokouksiin
pääsääntöisesti mahdollistetaan etäyhteys. Jäsenorganisaatiot
voivat halutessaan nimetä varajäsenen kokouksiin.
Ryhmän puheenjohtajuudesta ja järjestäytymisen käytännön
kysymyksistä päätetään ensimmäisessä kokouksessa.
Kukin taustaorganisaatio vastaa omien jäsentensä osallistumisesta
aiheutuneista kustannuksista.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää edustajakseen kulttuurin toimialan
asiantuntijaryhmään vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsmanin.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 80

5/2020

24.08.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
Anni Koivisto esitti, että kunnanhallitus nimeää myös varajäsenen.
Anni Koivisto esitti, että varajäseneksi nimetään sivistysjohtajarehtori. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Nimetyt jäsenet
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Kunnanhallitus

§ 81

5/2020
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Saamelaisten totuus- ja sovintokomission psykososiaalisen tuen koordinaation
seurantaryhmä
58/00.04.00/2020
Kh 24.08.2020 § 81
Suomessa toteutetaan saamelaisten totuus- ja sovintokomissio,
jonka työn tavoitteena on käydä läpi historian tapahtumat ja oppia
niistä. Komissio on työssään itsenäinen ja riippumaton ja valitsee
itselleen sihteeristön. Komission järjestämät kuulemiset olisivat
avoimia kaikille, jotka päättävät tulla puhumaan asiasta. Yhteisölle
itselleen totuus- ja sovintoprosessi on mahdollisuus purkaa
menneisyydessä tapahtuneita traumoja ja niiden aiheuttamia
taakkasiirtymiä niin yksilötasolla kuin kollektiivisesti. Samalla tieto
saamelaisten historiasta voisi Suomessa kasvaa.
Psykososiaalinen tuki on olennainen osa prosessin toteutumista.
Henkistä ja psyykkistä tukea saamen kielillä ja kulttuuritaustan
edellyttämällä tavalla tulee olla tarjolla. Valtioneuvoston kanslia
selvittää psykososiaalisen tuen vahvistamista yhteistyössä Lapin
sairaanhoitopiirin kanssa. Esiselvityksen ja toimintasuunnitelman
toteutusta varten Lapin sairaanhoitopiiri palkkaa tehtävää hoitamaan
saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelut hyvin tuntevan
asiantuntijan.
Yhteistyösopimuksen mukaisesti valtioneuvoston kanslia nimeää
hankkeelle seurantaryhmän, jossa ovat edustettuna Lapin
sairaanhoitopiiri, saamelaiskäräjät, kolttien kyläkokous, saamelaisten
kotiseutualueen kunnat (Enontekiö, Utsjoki, Inari ja Sodankylä) ja
valtionhallinto. Seurantaryhmä tukee selvityshenkilön työtä,
esimerkiksi tarjoamalla selvitystyön tueksi laaja-alaiset
taustaverkostot sekä tietoa eri alueiden yksityiskohtaisemmasta
tilanteesta. Lisäksi seurantaryhmä varmistaa tiedonkulun eri
toimijoiden välillä selvitystyön toiminta-aikana. Selvitystyön
operatiivisesta toteuttamisesta vastaa kuitenkin Lapin
sairaanhoitopiiri.
Valtioneuvoston kanslia pyytää Lapin sairaanhoitopiiriä,
saamelaisten kotiseutualueen kuntia, saamelaiskäräjiä, kolttien
kyläkokousta ja sosiaali- ja terveysministeriötä nimeämään
edustajansa ja varaedustajansa seurantaryhmään 7.8.2020
mennessä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää seurantaryhmään edustajaksi vastaavan
lääkärin Heidi Eriksenin ja varaedustajaksi perusturvajohtaja Nanna
Miettusen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 81

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtioneuvoston kanslia
Nimetyt edustajat

24.08.2020

5/2020
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Kunnanhallitus

§ 140
§ 82

5/2020
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18.11.2019
24.08.2020

Kehittämis- ja elinkeinopäällikön virkavapaa
88/01.01.01/2019
Kh 18.11.2019 § 140
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio hakee palkatonta
opintovapaata vuoden 2020 aikana. Hakemus esitellään
kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitys hyväksyy kehittämis- ja elinkeinopäällikkö EevaMaarit Aikion opintovapaan hakemuksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin, ja virkavapaa myönnettiin hakemuksen
mukaisesti ajalle 20.1-19.6.2020 ja 1.8-31.12.2020.

Kh 24.08.2020 § 82
Elinkeino- ja kehittämispäällikkö Eeva-Maarit Aikion kanssa on
sovittu, että hän siirtää opintovapaansa, koska keväälllä 2020 oli
alkamassa useita kunnan hankkeita ja ajankohta oli huono
opintovapaan aloittamiselle. Eeva-Maarit Aikio on opintovapaalla
1.9.2020-1.7.2021.
Elinkeino- ja kehittämispäällikön viransijaiseksi on kunnanjohtajan
päätöksellä valittu kauppatieteen maisteri Jaana Johanna Mikkola.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy Aikion opintovapaan siirron sekä
kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen, jolla viransijaiseksi on valittu
kauppatieteen maisteri Jaana Johanna Mikkola.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eeva-Maarit Aikio
Kunnanjohtaja

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 13
§ 26
§ 83

5/2020
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28.02.2020
28.05.2020
24.08.2020

Utsjoen kunnan matkailun maankäyttö- ja kehittämissuunnitelma
20/14.02.01/2020
Elvltk § 13
Utsjoen kunnan matkailun kehittämisohjelmaa ja maankäyttösuunnitelmaa on tehty Utsjoen matkailun maankäyttösuunnitelma –hankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.8.2018 – 30.4.2020. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää matkailun kansainvälistymistä kestävästi ja
hallitusti paikallinen kulttuuri ja muut elinkeinot vahvasti huomioiden.
Maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan Utsjoen kannalta keskeisiä matkailua koskevia kehittämistarpeita ja niihin on pyritty löytämään konkreettisia kehittämisehdotuksia huomioiden yhteinen näkemys erilaisista maankäyttötarpeista.
Suunnitelman on laatinut kilpailutuksen voittanut konsulttiyhtiö Sweco Ympäristö Oy, jonka työtä on ohjannut Utsjoen päättäjistä, viranhaltijoista, yrittäjäjärjestöistä, paliskuntien edustajista ja Metsähallituksen edustajista koottu ohjausryhmä. Suunnittelussa on ollut keskeistä hyvin tiivis vuorovaikutus alueen matkailutoimijoiden sekä
muiden suunnitteluosapuolien ja sidosryhmien kanssa. Työn aikana
on järjestetty useita kaikille avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia sekä verkkokyselyjä, joiden kautta on ollut mahdollisuus vaikuttaa työn
sisältöön. Suunnitelmaluonnos on ollut kesällä 2019 verkossa avoimesti kaikkien kommentoitavissa.
Utsjoen matkailun kärkiteemoiksi ja kehittämiskohteiksi on valittu sellaisia sisältöjä, jotka vastaavat alueelle kohdistuvaan matkailukysyntään ja johon alueella on luontaiset edellytykset vastata. Lähtökohtana on ollut kehittää ensisijaisesti nykyisiä kylien lähellä olevia alueita
ja lähireittejä luontaistalouden vyöhykkeellä. Erämaa-alueiden
matkailun kehittäminen nojaa vahvasti sopimuspohjaisuuteen matkailutoimijoiden ja maanomistajan kesken.
Keskeinen tavoite Utsjoen matkailun kehittämisessä, myös maakäytössä, on toimia ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisella ja kestävällä tavalla.
Ehdotus:
Elinvoimalautakunta keskustelee Utsjoen matkailun maankäyttö- ja
kehittämissuunnitelmasta ja päättää pyytää siitä lausunnot yrittäjäjärjestöiltä, Metsähallituksen Kiinteistökehitykseltä ja Luontopalveluilta,
Kaldoaivin ja Paistunturin paliskunnilta sekä Tenon kalatalousalueelta 20.3.2020 mennessä. Lautakunta käsittelee saapuneet lausunnot
seuraavassa kokouksessaan ja esittää suunnitelman edelleen
kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 13
§ 26
§ 83

5/2020
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28.02.2020
28.05.2020
24.08.2020

Elinvoimalautakunta keskusteli Utsjoen matkailun maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmasta.
Lautakunta huomauttaa, että Aittisuvannon lähivirkistyskohteen
alueella on yksityismaiden osalta menossa kaavoitus.
Lautakunta pyytää matkailun maankäyttö- ja
kehittämissuunnitelmasta lausunnot yrittäjäjärjestöiltä,
Metsähallituksen Kiinteistökehitykseltä ja Luontopalveluilta,
Kaldoaivin ja Paistunturin paliskunnilta ja alueen maanomistajilta
20.3.2020 mennessä. Lautakunta käsittelee saapuneet lausunnot
seuraavassa kokouksessaan ja esittää suunnitelman edelleen
kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Elvltk § 26
Matkailun maankäyttösuunnitelmasta pyydettiin lausunnot
lautakunnan päätöksen mukaisesti. Saatiin yksi lausunto
Tenonlaakson yrittäjäjärjestöltä, joka on oheismateriaalina.
Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt myös lausunnon, josta
pöytäkirja oheismateriaalina. Hankkeen ohjausryhmä katsoi, että
lausunnon perustella ei ole tarvetta muuttaa suunnitelmaa, mutta
totesi, että lausunnossa on hyviä huomioita ja näkökulmia etenkin
kevyen liikenteen väylien osalta ja niitä on syytä viedä kunnan
päätöksenteossa eteenpäin. Matkailun maankäyttö- ja
kehittämissuunnitelma on liitteenä.
Ehdotus:
Lautakunta keskustelee lausunnosta ja siinä esitetyistä näkökulmista
ja ehdotuksista. Lautakunta esittää matkailun maankäyttö- ja
kehittämissuunnitelmaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Lautakunta keskusteli lausunnosta ja siinä esitetyistä näkökulmista
ja ehdotuksista. Lautakunta esittää matkailun maankäyttö- ja
kehittämissuunnitelmaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi.

Kh 24.08.2020 § 83
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

§ 13
§ 26
§ 83

5/2020
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28.02.2020
28.05.2020
24.08.2020

Kunnanhallitus hyväksyy matkailun maankäyttö- ja
kehittämissuunnitelman osaltaan ja esittää sen valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio esitteli matkailun
maankäyttö- ja kehittämissuunnitelman kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Valtuusto

Pöytäkirjan tarkastajat:

Matkailun maankäyttö- ja kehittämissuunnitelma

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 48
§ 84
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Poikkeamislupahakemus/ Voigt Werner
Teknltk 03.07.2020 § 48
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Voigt Werner

Rakennuspaikka

Utsjoki, Kirkonkylä (890,401)
Tila: Napalankola, RN:o 9:62

Rakennushanke
Kaavaehdotuksen mukaisen
rakennusoikeuden (120 k-m2) ylittäminen, 58 m2 uuden
puuverstaan rakentamista varten.
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 3.7.2020, § 48
Naapurit:
Kuultu hakijan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie 1662
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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 48
§ 84
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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.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 48
§ 84
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24.08.2020

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 24.08.2020 § 84
Ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan teknisen lautakunnan
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 54
§ 85
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Poikkeamislupahakemus/ Kakslauttanen Arctic Resort Oy
Teknltk 03.07.2020 § 54
Rakentamista koskeva poikkeamispäätös
Hakija

Kakslauttanen Arctic Resort Oy

Rakennuspaikka

Utsjoki, Kirkonkylä (890,893)
Tila: Valtion metsämaat

Rakennushanke

Matkailupalveluinen tarpeisiin tuleva huoltoja tukikohtarakennus

Rakennuskielto tai –rajoitus
Utsjoen kunnavaltuuston hyväksymän yleiskaavan
Jos hanke poikkeaa yleiskaavan käyttötarkoituksesta tai
Poikkeamisen ratkaisee pääsääntöisesti kunta (MRL 171.1§).
vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä
rakennetun ympäristön
suojelun tavoitteita.
VR- ja MU-1-alueet sekä kaikki sellaiset rantavyöhykkeen tai
Pääsääntöisesti vain yleiskaavan mukainen hanke ei vaikeuta
Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman saman

Lausunnot ja kuulemiset
Utsjoen tekninen lautakunta 3.7.2020, § 54
Naapurit:
Kuultu hakijan toimesta
Asian esittely
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Sullamintie 143
Alue kuuluu Utsjoen kunnanvaltuuston hyväksymäänTenojoen
rantaosayleiskaavojen Utsjoen osioon, joka ei ole lainvoimainen.
Perusteluna se, ettei kaavan toteuttaminen ja maanomistajien
tasapuolinen kohtelu vaarannu.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 54
§ 85
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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:
Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle
poikkeamislupaa myönnettäväksi.
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan toiminta-alueen/ vuokraalueen alueen koko 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:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 54
§ 85
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Uula Tapiola esitti, että tekninen lautakunta ei puolla
poikkeamislupaa myönnettäväksi. Irene Orti kannatti Uula Tapiolan
esitystä.
Koska kokouksessa oli esitetty kaksi eri ehdotusta, toteutettiin
asiasta äänestys. Äänestyksessä JAA oli rakennustarkastajan
päätösehdotus ja Ei Uula Tapiolan esitys.
JAA ääniä saatiin 1 kpl ja Ei ääniä 5 kappaletta.
Teknisen lautakunnan päätökseksi tuli Uula Tapiolan esitys, että
poikkeamislupaa ei myönnetä. Perusteluina tekninen lautakunta
esittää, että aiottu hanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja johtaa
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kyseistä
aluetta käytetään kuntalaisten ulkoilu- ja virkistysalueena.
Poikkeamislupahakemus on saapunut erittäin lyhyellä varoitusajalla,
eikä kuntalaisten mielipidettä ole voitu tiedustella asiaan. Myöskään
ei ole selvillä hankkeen pitkäaikaisvaikutukset.
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§
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 54
§ 85
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Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 §
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen.

Kh 24.08.2020 § 85
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan toiminta-alueen/ vuokraalueen koko 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.
Ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamista koskevan luvan edellä tässä
esittelytekstissä olevin perustein (rakennustarkastajan perustelut
tekniselle lautakunnalle). Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu
sellaisia laissa määriteltyjä seurauksia, mitkä olisivat esteenä
myöntää poikkeamista koskeva lupa (MRL 172§).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 86

5/2020

26

24.08.2020

Toimielimien päätökset
Kh 24.08.2020 § 86
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 18.6.2020, Perusturvalautakunta 25.6.2020 ja
Tekninen lautakunta 3.7.2020.
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

§ 87

Talouden katsaus
Kh 24.08.2020 § 87
Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

24.08.2020
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 88

5/2020

28

24.08.2020

Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 24.08.2020 § 88
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:

Aluehallintovirasto

- Kirjastojen aineisto- ja palvelumuotojen muuttuessa tilojen
muunneltavuus on entistä tärkeämpää
- Kunnalliskantelu, LAAVI/1204/2019

ELY-keskus

- Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa
koskien rauhoitetun lintulajin häirintää, VARELY/1949/2020
- Lupa poiketa luonnonsuojelulain (1096/1996)
rauhoitussäännöksistä, LAPELY/1929/2019 ja LAPELY/2252/2019

Kela

- Päivärahan hakeminen tulorekisterin kautta edellyttää työnantajalta
suostumusta sähköisiin päätöksiin
- Kela on julkaissut koltansaamenkieliset verkkosivut
- Koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuuteen
muutoksia
- Hakemusten käsittelyajat nyt esillä kela.fissä
- Kelan kuntoutuskurssit saamenkielisille
- Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea vuoden loppuun
- Kelan puhelinpalvelussa hyvä tilanne - palvelupisteissä on käyty
hieman aiempaa enemmän
- Veronpalautus huomioidaan toimeentulotuessa

Kuntatyönantajat

- Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2020-2021
allekirjoituspöytäkirja
- Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020-2021,
Kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja
maakuntauudistusta varten
- Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES
2020-2021)
- Vuoden 2020 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut
muutokset/lisäykset

Lapin liitto

- Lapin liiton hallituksen pöytäkirja

Merikratos

- Rekisteriseloste/informointiasiakirja sosiaaliasiamiestoiminnalle

Metsähallitus

- Tutkimus- ja liikkumislupa maanäytteiden ottoon Kevon
luonnonpuistossa ja Paistunturin erämaa-alueella, MH 2609/2020
- Tutkimus- ja liikkumislupa mittauslaitteiden asentamiseen Kevon
luonnonpuistoon ja Paistunturin erämaa-alueelle, MH2609/2020
- Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa, MH3477/2020/1

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 88
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- Tutkimuslupa- ja liikkumislupa maanäytteiden ottamiseen
Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Metsätalous Oy:n
hallinnoimalla alueilla Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa,
MH 3353/2020
Sodankylän kunta

-Sodankylän kunnan saamen kielistrategia
- Sodankylän kunnan ympäristöjaoston kokouskutsu/asialista
- Ympäristöjaoston kokoukset vuonna 2020
- Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan delegointi

Valtionvarainministeriö - Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen
selvitystyö, VN/3537/2020
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 89

5/2020
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Määräalojen ostotarjous, Eräkontio/Fly frontiers Oy Ltd
77/10.00.02/2018
Kh 24.08.2020 § 89
Eräkontio/Fly frontiers Oy Ltd on tehnyt kunnalla ostotarjouksen
kahdesta määräalasta koskien Utsjoen kunnan omistamaa tilaa
Teadnu RN:o 82:0.
Ostotarjouksen määräala 1. eli P-alueen (LP) ja tilan Rno 82:1 (AL
II) väliin jäävä alue on n. 1726 m2 ja alueella sijaitsee
kevytrakenteinen pressuhalli. Alueesta on aikanaan tehty
vuokrasopimus Fly Fronties Oy nimiselle yhtiölle.
Yritys on halukas rakentamaan alueelle Eräkontion
myymälärakennuksen ja näköalakahvilan.
Ostotarjouksen määräala 2. eli Ringinvatro Oy:n omistaman tilan
Rno 12:15 ja tilan Rno 82:1 (AL II) väliin jäävä osuus on n. 2447 m2.
Yritys on halukas sijoittamaan alueelle majoituspaikkoja
matkailijoiden käyttöön.
Osmo Pakanen / Eräkontio (aputoiminimi) on aiemmin 18.4.2014
tehnyt kunnalle ostotarjouksen 1. määräalasta. Kunnanhallitus on
tuolloin päättänyt, että asemakaavan käsittelyn ja alueen
käyttötarkoituksen ollessa kesken, ja koska valtuusto ei ollut tuolloin
päättänyt muiden kuin kunnan asuntotonttien hinnoittelusta, että
aluetta ei myydä tuossa vaiheessa tehdyn ostotarjouksen
perusteella.
Asiassa olevat muutokset aiemman kunnanhallituksen käsittelyn
jälkeen ovat seuraavat:
Nyt tehty ostotarjous on laajempi ja käsittää 2 erillistä määräalaa.
Valtuusto on hyväksynyt muiden kuin kaava-alueella olevien
asuntotonttien hinnoitteluperiaatteet.
Valtuuston hyväksymässä yleiskaavssa ko. alue osoitettu laajemmin
rakentamiseen kuin asemakaavaehdotuksessa.
Kunnanhallitus on tehnyt 18.05.2020 päätöksen asettaa
asemakaavaehdotus nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § nojalla 30 vrk
ajaksi. Lausunnot on hankittu ja viralliset kuulemiset on suoritettu.
Asian seuraava käsittelyvaihe on vastaaminen mahdollisiin
muistutuksiin ja sen jälkeen asemakaava menee valtuuston
hyväksyttäväksi.
Ostotarajouksen mukaisten alueitten kaavamerkinnät ovat
seuraavat:
- voimassa olevassa yleiskaavassa merkinnällä AL (1. alue) ja AP
(2. alue)
Pöytäkirjan tarkastajat:
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- lausunnolla olevassa asemakaavaehdotuksessa merkinnällä VL
- mikäli alueet myydään alueen 1. osalta voidaan käyttää samaa
merkintää ja erillisellä rakennusoikeudella eli 500 k-m2 ja alueen 2.
osalta merkintää RM/500.
Kunta on pyytänyt Ely-keskukselta lausunnon 10.8.2020,
määräaloihin kohdistuvista luontoarvoista. Lausunnon perusteella
mahdollisella kaavamerkinnällä AL ja RM ja mikäli
rakennusoikeudeksi tulee asemakaavan yleisten kriteerien mukaan
500 kerrosneliötä, (voidaan merkitä ilman
kehittämiskorvausvaadetta) toimenpiteillä ei katsota olevan
vaikutusta suojeltavien luontotyyppien esiintymiseen eikä
säilyvyyteen.
Myyntihinta (40 € / k-m2) toteutuu asemakaavassa lopullisesti
olevan kaavamerkinnän/rakennusoikeuden ja valtuuston
vahvistaman hinnan perusteella.
Maa-alueiden kartat ja ostotarjous oheismateriaalina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että asemakaavaehdotuksessa oleva VL
alue muutetaan AL ja RM alueiksi kyseisten määräalojen osalta.
Mikäli valtuusto vahvistaa kaavan hallituksen esittämällä tavalla,
kauppa voidaan toteuttaa ostotarjouksen mukaisesti.
Kauppa ja myyntihinta toteutuu asemakaavassa lopullisesti olevan
kaavamerkinnän / rakennusoikeuden ja valtuuston vahvistaman
hinnan perusteella.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vuokrasopimus yhtiön ja kunnan
välillä määräalasta 1. on voimassa, kunnes kaava-asia on päätetty.
Päätös:
Anni Ahlakorpi esitti, että yrittäjältä pyydetään tarkempi selvitys
alueiden tulevasta käytöstä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ilmari Tapiola esitti, että asian käsittely siirretään. Maa-alueet tulee
arvioituttaa ulkopuolisen toimijan toimesta. Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, että vuokrasopimus yhtiön ja kunnan
välillä määräalasta 1. on voimassa vuokrasopimuksen mukaisesti
sopimuksessa sovitun määräajan.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi
Eräkontio/Fly frontiers Oy Ltd
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Terveyskeskuksen henkilöstön palkitseminen ja kannustaminen vallitsevassa
koronaepidemia tilanteessa
Kh 24.08.2020 § 90
Perusturvajohtaja ja hoitotyönjohtaja ovat tehneet
kunnanhallitukselle esityksen terveyskeskuksen henkilöstön
palkitsemiseksi ja kannustamiseksi vallitsevassa koronaepidemia
tilanteessa. Esitys on nähtävillä kokouksessa.
Kokouksessa annettu ehdotus:
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään
viranhaltijapäätöksen perusturvajohtajan ja hoitotyönjohtajan
valmistelun perusteella. Periaatteena palkitsemisessa on, että
maksetaan 300 euron kertakorvaus niille henkilöille, jotka nyt
työskentelevät korona epidemiassa ja ovat joutuneet joustamaan
työvuoroissaan erityisen paljon. Lisäksi työntekijöille, jotka eivät voi
työvuorojen ja karanteenimääräysten vuoksi ruokailla työpaikan
ulkopuolella, tarjotaan mahdollisuus työnantajan kustannuksella
tapahtuvaan ruokailuun avopalvelukeskuksessa niin halutessaan
tämän hetkisen karanteenin ajan eli 18-31.8.2020.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli terveyskeskuksen henkilöstön palkitsemista ja
kannustamista koskevan esityksen kunnanhallituksen jäsenille.
Kokouksessa annettu ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja
Perusturvajohtaja
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano:
perusteet
Pykälät
73, 74, 75, 76, 79, 83, 86, 87 ,88, 89
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
77, 78, 80, 81, 82, 90
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
–aika
Pykälät
77, 78, 80, 81, 82, 90
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.
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:
Isokat 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
84, 85
Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- 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 ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toi- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
mittaminen 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 valitusviraomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

