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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuusto    
 
 
Aika 02.09.2020 klo 15:00 - 16:45 
 
Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 

24 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 

25 Lisämääräraha Utsjoen ja Karigasniemen 
monitoimitalojen pihojen rakentamiseen 

7 

26 Utsjoen kunnan matkailun maankäyttö- ja 
kehittämissuunnitelma 

9 

27 Tiedoksi saatettavat asiat 13 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Mika 15:00 - 16:45 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Tapiola Uula 15:00 - 16:45 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 Ahlakorpi Anni 15:00 - 16:45 Valtuutettu  
 Halonen Markku 15:00 - 16:45 Valtuutettu  
 Konttinen Pirjo 15:00 - 16:45 Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta 15:00 - 16:45 Valtuutettu  
 Lukkari Sammol 15:00 - 16:45 Valtuutettu  
 Manninen Ismo 15:00 - 16:45 Valtuutettu  
 Nordberg Aulis 15:00 - 16:45 Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari 15:00 - 16:45 Valtuutettu  
 Guttorm Rauna 15:00 - 16:45 Varavaltuutettu  
 Guttorm Väinö 15:00 - 16:45 Varavaltuutettu  
 Parkkonen Anne 15:00 - 16:45 Varavaltuutettu  
 
Poissa Porsanger Veikko Valtuuston I 

varapuheenjohtaja 
 

 Hekkanen Raimo Valtuutettu  
 Holma Lotta-Inkeri Valtuutettu  
 Katekeetta  Antti Valtuutettu  
 Koivisto Anni Valtuutettu  
 Aikio Eeva-Maarit Kehittämispäällikkö  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 15:00 - 16:45 Kunnanjohtaja  
 Länsman Marja 15:00 - 16:45 Pöytäkirjanpitäjä  
 Miettunen Nanna 15:00 - 16:45 Perusturvajohtaja  
 Veskoniemi Virpi  15:00 - 16:45 Sivistysjohtaja  
 Porsanger Markku 15:00 - 16:45 vt. kiinteistöpäällikkö  
 Aikio Leena 15:00 - 16:45 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Mika Aikio Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

22 - 27 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Markku Halonen  Pirjo Konttinen 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 11.09.2020 
 
 
Eeva Jaatinen 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 22 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 02.09.2020 § 22  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
26.8.2020. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
11.9.2020. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 10 varsinaista valtuutettua ja 3 
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että 
Suomen Keskustan valtuutettu Antti Katekeetta oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Väinö Guttorm. Suomen 
Keskustan valtuutettu Raimo Hekkanen oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Suomen Keskustan 4. varavaltuutettu Rauna Guttorm. Kansallisen 
Kokoomuksen valtuutettu Veikko Porsanger oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen Puolueen 
vaaliliiton 3. varavaltuutettu Anne Parkkonen. Kansallisen 
Kokoomuksen valtuutettu Lotta-Inkeri Holma oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä. Suomen 
Sosialidemokraattisen Puolueen valtuutettu Anni Koivisto oli 
ilmoittanut eseen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu 
varajäsentä. 
 
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo 2.9.2020 § 22 
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Valtuusto § 23 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 02.09.2020 § 23  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Halonen ja Pirjo Konttinen. 
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Valtuusto § 24 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 02.09.2020 § 24  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 

 Valtuusto hyväksyi asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan 
mukaisesti.  
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Kunnanhallitus § 79 24.08.2020 
Valtuusto § 25 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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. 
 
 
Valt 02.09.2020 § 25  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 148 000 euroa Karigasniemen ja 
Utsjokisuun monitoimitalojen piha-alueiden rakentamiseen 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Eila Tapiola esitteli piharakentamista koskevat suunnitelmat 
valtuuston jäsenille. 
 
Valtuusto keskusteli asiasta ja päätti, että suunnitelmat käydään 
vielä läpi tilatyöryhmässä ja hankintalistat esitellään koulujen 
henkilöstölle. 
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Kunnanhallitus § 79 24.08.2020 
Valtuusto § 25 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus hyväksyttiin em. lisäyksellä täydennettynä. 
  
 
Jakelu Sivistystoimi  
 Keskushallinto  
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Elinvoimalautakunta § 13 28.02.2020 
Elinvoimalautakunta § 26 28.05.2020 
Kunnanhallitus § 83 24.08.2020 
Valtuusto § 26 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan matkailun maankäyttö- ja kehittämissuunnitelma 
 
20/14.02.01/2020 
 
Elvltk § 13  

Utsjoen kunnan matkailun kehittämisohjelmaa ja maankäyttösuunni-
telmaa on tehty Utsjoen matkailun maankäyttösuunnitelma –hank-
keessa, joka toteutetaan ajalla 1.8.2018 – 30.4.2020. Hankkeen ta-
voitteena on ollut edistää matkailun kansainvälistymistä kestävästi ja 
hallitusti paikallinen kulttuuri ja muut elinkeinot vahvasti huomioiden. 
Maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan Utsjoen kan-
nalta keskeisiä matkailua koskevia kehittämistarpeita ja niihin on py-
ritty löytämään konkreettisia kehittämisehdotuksia huomioiden yhtei-
nen näkemys erilaisista maankäyttötarpeista. 
 
Suunnitelman on laatinut kilpailutuksen voittanut konsulttiyhtiö Swe-
co Ympäristö Oy, jonka työtä on ohjannut Utsjoen päättäjistä, viran-
haltijoista, yrittäjäjärjestöistä, paliskuntien edustajista ja Metsähalli-
tuksen edustajista koottu ohjausryhmä. Suunnittelussa on ollut kes-
keistä hyvin tiivis vuorovaikutus alueen matkailutoimijoiden sekä 
muiden suunnitteluosapuolien ja sidosryhmien kanssa. Työn aikana 
on järjestetty useita kaikille avoimia info- ja keskustelutilaisuuksia se-
kä verkkokyselyjä, joiden kautta on ollut mahdollisuus vaikuttaa työn 
sisältöön. Suunnitelmaluonnos on ollut kesällä 2019 verkossa avoi-
mesti kaikkien kommentoitavissa. 
 
Utsjoen matkailun kärkiteemoiksi ja kehittämiskohteiksi on valittu sel-
laisia sisältöjä, jotka vastaavat alueelle kohdistuvaan matkailukysyn-
tään ja johon alueella on luontaiset edellytykset vastata. Lähtökohta-
na on ollut kehittää ensisijaisesti nykyisiä kylien lähellä olevia alueita 
ja lähireittejä luontaistalouden vyöhykkeellä. Erämaa-alueiden 
matkailun kehittäminen nojaa vahvasti sopimuspohjaisuuteen mat-
kailutoimijoiden ja maanomistajan kesken. 
 
Keskeinen tavoite Utsjoen matkailun kehittämisessä, myös maakäy-
tössä, on toimia ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuulli-
sella ja kestävällä tavalla. 
 
Ehdotus: 

Elinvoimalautakunta keskustelee Utsjoen matkailun maankäyttö- ja 
kehittämissuunnitelmasta ja päättää pyytää siitä lausunnot yrittäjäjär-
jestöiltä, Metsähallituksen Kiinteistökehitykseltä ja Luontopalveluilta, 
Kaldoaivin ja Paistunturin paliskunnilta sekä Tenon kalatalousalueel-
ta 20.3.2020 mennessä. Lautakunta käsittelee saapuneet lausunnot 
seuraavassa kokouksessaan ja esittää suunnitelman edelleen 
kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. 
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Elinvoimalautakunta § 13 28.02.2020 
Elinvoimalautakunta § 26 28.05.2020 
Kunnanhallitus § 83 24.08.2020 
Valtuusto § 26 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Elinvoimalautakunta keskusteli Utsjoen matkailun maankäyttö- ja ke-
hittämissuunnitelmasta.  
 
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 
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Elinvoimalautakunta § 13 28.02.2020 
Elinvoimalautakunta § 26 28.05.2020 
Kunnanhallitus § 83 24.08.2020 
Valtuusto § 26 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
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. 

  
Valt 02.09.2020 § 26  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy matkailun kehittämisohjelman ja 
maankäyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli matkailun kehittämisohjelman ja 
maankäyttösuunnitelman valtuuston jäsenille. 
 
Valtuusto keskusteli matkailun kehittämisohjelman ja 
maankäyttösuunnitelman sisällöstä. 
 
Pirjo Konttinen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan kannanoton 
kehittämisohjelman ja maankäyttösuunnitelman seuraavaa päivitystä 
huomioiden: 
 
1. Ohjelma  tuodaan  jatkossa valtuustolle  päivitettäväksi 2 vuoden 
välein. 
2. Lisätään sivulle 5 kohtaan ”Kiteytetyt tavoitteet”: 
-Monipuolinen elämys- ja aktiviteettitarjonta kotimaan matkailun 
lisäämiseksi ja viipymävuorokausien kasvattamiseksi. 
3. Viitaten sivun 7 trendeihin matkailussa ja sivun 9 visioon (luonto, 
hiljaisuus, paikallisuus, elämys, turvallisuus) täydennetään sivulle 11 
strategisiin valintoihin: 
- Alueen kristillinen kulttuuri avataan täydentämällä kylien 
matkailullisia pisteitä hiljentymisristein sekä lisäämällä reiteille 
elämyksellisyyttä sopivin kristillisin tekstein. 
4. Kirkkotupayhdistyksen hallinnoimana toteutettu Kulttuuri- ja 
hiljentymispolku huomioidaan ohjelmassa. 
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Elinvoimalautakunta § 13 28.02.2020 
Elinvoimalautakunta § 26 28.05.2020 
Kunnanhallitus § 83 24.08.2020 
Valtuusto § 26 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Liitteet Liite 2 Matkailun kehittämisohjelma ja maankäyttösuunnitelma 
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Valtuusto § 27 02.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 02.09.2020 § 27  

Päätös: 
 
Ei ollut. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen pe-

rusteet 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät: 

22, 23, 24, 27 

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamalla: 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviran-

omainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

  Pohjois-Suomenhallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 

                           Sähköposti:       pohjois-suomi.hao@oikeus.fi       

 Postiosoite: PL 189, 90101 OULU 

 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 

25, 26 30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 

  

 

 

päivää 

Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika 

   

 

 

päivää 

   

 

 

 

   

 

 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

 valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija 

on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus 

siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

Valitusasia-

kirjojen toi-

mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 

arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

viraston aukioloajan päättymistä. 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

Lisätietoja  

 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


