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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 10:00 - 12:15 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kordelin Marjatta 10:00 - 12:15 Hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

 Porsanger Veikko 10:00 - 12:15 Jäsen  
 Lukkari Sammol 10:00 - 12:15 Jäsen  
 Hekkanen Raimo 10:00 - 12:15 Varajäsen  
 Laiti Niila 10:00 - 12:15 Varajäsen  
 Nordberg Aulis 10:00 - 12:15 Varajäsen  
 
Poissa Nuorgam Eeva Jäsen  
 Koivisto Anni Jäsen  
 Ahlakorpi Anni Jäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Valle Petteri Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 Aikio Mika Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00 - 12:15 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 10:00 - 12:15 Pöytäkirjanpitäjä  
 Pieski Pentti 10:00 - 12:15 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Ilmari Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

91 - 105 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 25.9.2020 
 
 
 
Veikko Porsanger        Raimo Hekkanen § 95        Aulis Nordberg 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 02.10.2020  
 
 
 
Eeva Jaatinen 
ilmoitustaulunhoitaja 
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Kunnanhallitus § 91 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 25.09.2020 § 91  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 92 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 25.09.2020 § 92  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Nordberg ja Veikko Porsanger. 
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Kunnanhallitus § 93 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 25.09.2020 § 93  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Metsähallituksen 
kuntakohtaiset neuvottelukunnat 2020-2024, jäsenehdokaspyyntö. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin lisäasialla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 94 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 25.09.2020 § 94  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 95 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 25.09.2020 § 95  

Kuntaan on tullut 13 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovu-
tusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on 
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen 
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto- 
oikeuteen.  
 
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 
muutosta valittamalla.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluo-
vutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kau-
pan kohteisiin. 
 
Päätös: 
 
Veikko Porsanger ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Veikko Porsanger ei osallistunut asian 
käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Veikko Porsangerin tilalle toiseksi 
pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Raimo Hekkanen. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 96 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen Utsjoen kunnan luottamustoimista, Anni Koivisto 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 25.09.2020 § 96  

Anni Koivisto on 10.9.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnan 
luottamustoimista. Anni Koivisto on toiminut valtuutettuna,  
kunnanhallituksen jäsenenä sekä Lapin liiton varajäsenenä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Anni Koivistolle eron kunnan luottamustoimista, 
- valtuusto toteaa että Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen ja 
Vasemmistoliiton vaaliliiton ensimmäinen varavaltuutettu Elle Kaaren 
Aikio nousee valtuutetuksi, 
- valtuusto suorittaa uuden kunnanhallituksen jäsenen sekä Lapin 
liiton varajäsenen vaalin. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että Suomen 
Sosialidemokraattisen Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton 
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä: 
1. Niemi Seppo 
2. Aikio Riitta Ellen 
3. Ahlakorpi Arto 
4. Guttorm Hillevi 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 97 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nimeämispyyntö saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmään 
 
5/00.04.00/2017 
 
Kh 25.09.2020 § 97  

Metsähallitus on käynnistänyt projektin, jossa laaditaan 
saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma kaudelle 
2022-2027. Suunnittelualue kattaa valtion maa- ja vesialueet 
Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa, sekä Lapin paliskunnan 
alueen Sodankylän kunnassa. 
 
Luonnonvarasuunnittelun tavoitteena on todentaa luonnonvarojen 
hoitoon ja käyttöön liittyvät tavoitteet ja mahdollisuudet, sekä 
yhteensovittaa omistajan Metsähallitukselle asettamat tavoitteet 
paikallisiin tavoitteisiin ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen 
edellytysten turvaamiseen.  
 
Keskeinen osa luonnonvarasuunnittelua on osallistaminen. Projektiin 
muodostettava keskeisiä toimijoita edustava yhteistyöryhmä on 
merkittävin eri toimintojen yhteensovittamisen foorumi. Perustettava 
yhteistyöryhmä kokoontuu projektin kuluessa kolmeen eri työpajaan 
pohtimaan edellä mainittuja teemoja, tarkoituksena luoda toiminnan 
linjauksia valtion maille ja vesille vuosille 2022-2027 saamelaisten 
kotiseutualueella. Ensimmäisen työpaja järjestetään 21.10.2020 
Inarissa.  
 
Pyydämme organisaatioita nimeämään edustajan ja hänelle 
varajäsenen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun 
yhteistyöryhmään. Pyydämme nimeämiset Metsähallitukselle 
30.9.2020 mennessä.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää edustajan ja hänelle varajäsenen 
saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelun 
yhteistyöryhmään. 
 
Päätös: 
 
Aulis Nordberg esitti, että varsinaiseksi edustajaksi nimetään 
kunnanhallituksen puheenjohtaja. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Tauko klo 10.40-11.05. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt ovat läsnä 
kokouksessa. 
 
Marjatta Kordelin esitti, että varajäseneksi nimetään Anni Ahlakorpi. 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus § 97 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
Jakelu Metsähallitus  
 Nimetyt edustajat  
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Kunnanhallitus § 98 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi 
lainsäädännöksi 
 
66/00.04.00/2020 
 
Kh 25.09.2020 § 98  

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö 
valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien 
perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta 
hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, 
sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta 
tahoilta lausunnot oheismateriaalina olevasta luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot 
voivat antaa asiassa lausuntonsa. 
 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti 
Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa 
on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja 
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden 
saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman 
saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 
haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 
 
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen 
palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. 
Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen 
valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella 
vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan 
valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja 
ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena 
on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on 
mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin 
varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon 
palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus. 
 
Pyydämme arvioimaan lausunnoissanne näiden tavoitteiden 
toteutumista ehdotetuilla säännöksillä. 

   

Tavoitteet 

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella 
ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja 
toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen 
järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien 
rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan 
lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien 
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Kunnanhallitus § 98 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa 
koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille 
siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisestä. 
 
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli 
perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan 
rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään 
erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri 
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten 
tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista 
rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen 
perusteella. 
 
Lisäksi pyydetään maakuntajaon osalta lausumaan kahdesta 
vaihtoehdosta, joissa Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava 
sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-Savon maakuntaan taikka 
nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. 
Näiden vaihtoehtojen vaikutuksia on esitelty hallituksen 
esitysluonnoksen vaikutusarvioinnin taustamuistiossa (liite 3). 
Lausuntokyselyssä on aluejaosta kohdennetut kysymykset sekä 
mahdollisuus perustella vastausta vapaamuotoisesti. Myös aluejako 
ratkaistaan lausuntokierroksen jälkeen. 
  
Ehdotus: 
 
Lausuntoluonnos on toimitettu hallituksen jäsenille ennen kokousta. 
Kunnanhallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen kunnan lausunnoksi 
asiassa.  
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli lausuntoluonnoksen kunnanhallituksen 
jäsenille. Kunnanhallitus viimeisteli lausunnon kokouksessa. 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

 
Jakelu Sosiaali- ja terveysministeriö  
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Perusturvalautakunta § 42 25.06.2020 
Kunnanhallitus § 99 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha talousarvio 2020, perusturvalautakunta 
 
82/02.02.00/2019 
 
Petultk 25.06.2020 § 42 
  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla.  
 
Vuoden 2020 talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät seuraavilla 
tulosyksiköillä ja ylityksiä ei  pystytä kattamaan 
perusturvalautakunnan talousarvioon budjetoitujen määrärahojen 
siirroilla. Ylitykset johtuvat kuntalaisten palvelutarpeiden 
lisääntymisestä ja myöskin varautumisesta korona-epidemiaan on 
aiheuttanut lisäkustannuksia. 
- Lastensuojelu tarvitsee lisää määrärahaa palvelutarpeen 
lisääntymisestä aiheutuviin kustannuksiin. 
- Tehostettu palveluasumisyksikkö Dorvuun tarvitaan lisää yhden 
lähihoitajan työpanos yöhoidon järjestämiseksi yksikön omana 
palveluna. Asumispalveluiden asukkaiden toimintakyky on 
heikentynyt ja laadukkaan hoidon, asukas- ja työturvallisuuden 
vuoksi aamu- ja iltavuoroissa tulee olla aina kaksi työntekijää sekä 
yöllä yksi työntekijä. Nykyisellä henkilöstöresurssilla (kuusi 
lähihoitajaa) yöhoitoa ei voida työvuorosuunnitteluissa toteuttaa 
omana palveluna. Tällä hetkellä vuodeosaston yövuorolaiset (2 
työntekijää) vastaavat kaikkien yksiköiden yöhoidosta sekä virka-
ajan ulkopuolisesta päivystämisestä. Dorvussa on kevään 2020 
aikana yöhoidon ja muun tilapäisesti lisääntyneen hoidon tarpeesta 
johtuen jouduttu palkkaamaan lisätyöntekijä, johon talousarviossa ei 
ole ollut määrärahavarausta.  
- Kuntoutukseen tarvitaan lisää määrärahaa merkittävästi 
kasvaneiden kuntoutuksen ja apuvälineiden tarpeista.  
- Koronasta, covid -19 tartuntatautiepidemia, aiheutuvien 
kustannuksien seurantaa varten on lisätty oma kustannuspaikka 
(4950), johon kirjataan koronasta aiheutuvat kustannukset 
lukuunottamatta toimeentulotukimenoja sekä mahdollisia 
palkkauskustannuksia. Kustannuspaikan, 4950, menot siirretään 
määrärahoineen viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä oikeisiin 
menokohtiin.  
 
Lisämäärärahan tarve on arvioitu talousarvion toteutuman 30.4.2020 
mukaan  (toteutuma 31.5.2020 on valmis 18.6.2020)  sekä  
kuntalaisten lisääntyneen palvelutarpeen arvioinnin mukaan 
seuraavasti, osa lisämäärän tarpeesta pystytään kattamaan 
lisääntyneillä tuloilla. 
 
Menot 
- Lastensuojelu 98.000 € (kp 4120: tileille 4303, 4420 ja 4730) 
- Tehostettu palveluasuminen 40.000 €(kp 4236: tileille 4002, 4100-
4102 ja 4150-4180) 
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Perusturvalautakunta § 42 25.06.2020 
Kunnanhallitus § 99 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

- Kuntoutus 40.000 € (kp 4630: tileille 4303 ja 4730) 
- Korona  30.000€ (kp 4950: tileille 4343-4840) 
 menot yhteensä   208.000 
 
Tulot 
- Kodinhoitoapu 13.000€ (4200-3251, kodinhoitoapumaksu)  
- Tukipalvelut 24.693 € (4210- 3330, muut tuet ja avustukset)  
- Tehostettu palveluasuminen 8.000 € (4236-3261, muut 
sosiaalitoimen maksut 8.000 €) 
tulot yhteensä 45.693,00 
Nettomenot 162.307 €. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan yllä olevan valmistelun 
mukaisiin perusturvalautakunnan alaisille toiminnoille: 
Menot 208.000 € 
Tulot     45.693 € 
Netto   162.307 € 
  
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

Kh 25.09.2020 § 99  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan perusturvalautakunnan esityksen 
mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että valtuustolle 
tuodaan tarkempi selvitys Dorvun työntekijätilanteesta ja 
lisämäärärahan tarpeesta sekä kuntoutuksen tilanteesta ja 
lisämäärärahan tarpeesta. 
 
Puheenjohtaja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että koko 
terveyskeskuksen hoito- ja avustava henkilöstö tulee siirtää 
hoitotyönjohtajan alaisuuteen valtuuston päätöksen 11.5.2015 
mukaisesti. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 59 11.09.2020 
Kunnanhallitus § 100 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Poikkeamislupahakemus/ Länsman Raimo 
 
Teknltk 11.09.2020 § 59 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Länsman Raimo  
   
 
Rakennuspaikka Utsjoki, Kirkonkylä (890,401) 
  Tila: Iisakinkirkko, RN:o 54:11 
 
Rakennushanke Hakija hakee Yleiskaan mukaisen 
rakennusoikeuden muuttamista Loma-asunnon rakennuspaikasta 
(RA)  vakinaisen rasuinrakennuksen rakennuspaikaksi (AO).  
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos. 
 
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen ranta-
alueelIa, 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 11.9.2020,  § 59 
 
Naapurit:    
Kuultu hakijan toimesta 
 
Asian esittely  
 
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Utsjoentie 661b 
 
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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Tekninen lautakunta § 59 11.09.2020 
Kunnanhallitus § 100 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 päätösesitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta § 59 11.09.2020 
Kunnanhallitus § 100 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 25.09.2020 § 100  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus myöntää poikkeamista koskevan luvan teknisen 
lautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Hakija  
 Tekninen toimi  
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Tekninen lautakunta § 61 11.09.2020 
Kunnanhallitus § 101 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Poikkeamislupahakemus/ Pesonen Matti 
 
Teknltk 11.09.2020 § 61 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Pesonen Matti  
   
 
Rakennuspaikka Utsjoki, Kirkonkylä (890,401) 
  Tila: Suhpikuru, RN:o 16:57 
 
Rakennushanke Hakija hakee yleiskaan mukaisen 
rakennusoikeuden muuttamista loma-asunnon rakennuspaikasta 
(RA)  vakinaisen rasuinrakennuksen rakennuspaikaksi (AO). 
Rakennuksen käyttötarkoituksen olennainen muutos 
 
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen ranta-
alueelIa, 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 11.9.2020,  § 61 
 
Naapurit:    
Kuultu hakijan toimesta 
 
Asian esittely  
 
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Nuorgamintie 655 a 
 
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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Tekninen lautakunta § 61 11.09.2020 
Kunnanhallitus § 101 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 päätösesitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta § 61 11.09.2020 
Kunnanhallitus § 101 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 25.09.2020 § 101  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus myöntää poikkeamista koskevan luvan teknisen 
lautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Hakija  
 Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 102 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 25.09.2020 § 102  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 103 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 25.09.2020 § 103  

Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päi-
vän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on ot-
to-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan 
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus 
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty vi-
ranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimus-
ajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätök-
set läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämi-
seen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla pääte-
tään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. 
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, 
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen ko-
kouksissa. 
 
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:  
Sivistyslautakunta 27.8.2020, Tekninen lautakunta 11.9.2020 ja 
Perusturvalautakunta 15.9.2020. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 104 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 25.09.2020 § 104  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Inarin kunta - Inarin valtuuston pöytäkirjan ote 11.6.2020, Inarin kunnan 

kielistrategia 
 
Kela - Kelan puhelinpalvelusta saa nopeasti vastauksia kysymyksiin 
 - Vanhempien mielestä 1,5-2 vuotta on sopiva ikä lapselle aloittaa 

kodin ulkopuolisessa hoidossa 
 - Osallistu Kelan saamenkielisten palvelujen kehittämiseen 
 - Koronakevät aiheutti piikin sairauspäivärahatilastoihin 
 - Toimeentuloturvainfo; Uusi infolehtinen toimeentulotuesta 11 

kielellä 
 - Näin Kela suojaa palvelupisteiden asiakkaita ja henkilökuntaa 

tartuntariskiltä 
 
Lapin aluehallintovirasto - Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

osoitetun valtionavustuksen käytön vahvistaminen vuodelle 2019 
 
Sodankylän kunta - Sodankylän kunnan saamen kielistrategia 
 - Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan delegointi 
 
Valtioneuvoston kanslia - Asettamispäätös; Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio, 

psykososiaalisen tuen koordinaation seurantaryhmän asettaminen 
 
Valtiovarainministeriö - Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 

2020 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 105 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Metsähallituksen kuntakohtaiset neuvottelukunnat 2020-2024, jäsenehdokaspyyntö 
 
5/00.04.00/2017 
 
Kh 25.09.2020 § 105  

Saamelaisten kotiseutualueeseen kokonaisuudessaan kuuluvaan 
kuntaan asetetaan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, joiden 
tehtävänä on käsitellä valtion maa- ja metsäalueiden sekä niihin 
kuuluvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. 
 
Kuhunkin neuvottelukuntaan kuuluu maa- ja metsätalousministeriön 
määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän 
muuta jäsentä, joilla kullakin on varajäsen. Neuvottelukunnassa 
tulee olla Metsähallituksen, saamelaiskäräjien, kunnan, paliskuntien, 
kalatalousalueen, valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetussa laissa 
tarkoitetun osakeyhtiön, elinkeinoelämän ja kaupallisten kalastajien 
edustus. Neuvottelukunnan asetetaan enintään neljäksi vuodeksi 
kerrallaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueille. 
 
Neuvottelukunnan tehtävänä on asetuksen mukaan antaa 
Metsähallitukselle lausuntoja ja tehdä Metsähallitukselle aloitteita 
metsätaloutta, valtion maan myyntiä, ostoa, vaihtoa ja vuokrausta, 
luonnonvarasuunnittelua, moottorikelkkareittien ja -urien 
suunnittelua, maastoliikenne-, metsästys- ja kalastuslupia sekä 
valtion vesien kalatalouskysymyksiä koskevissa asioissa. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää Utsjoen kunnalta ehdotuksia 
neuvottelukuntaan huomioiden tasa-arvolain vaatimukset 
seuraavasti: 
- kunnan edustaja, joka toimii puheenjohtajan/varapuheenjohtajan 
tehtävässä, sekä hänen varajäsenensä 
- elinkeinoelämää edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä 
- kaupallisia kalastajia edustavan jäsenen ja hänen varajäsenensä.  
 
Ehdotukset pyydetään 19.10.2020 mennessä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus tekee ehdotukset neuvottelukuntaan valittavista 
kolmesta edustajasta huomioiden tasa-arvolain vaatimukset. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti esittää kuntakohtaisten neuvottelukuntien 
edustajat valittavaksi seuraavasti: 
 
-kunnan edustaja Veikko Porsanger, varajäsen Sammol Lukkari 
-elinkeinoelämän edustaja Niila Laiti, varajäsen Aulis Nordberg 
-kaupallisten kalastajien edustaja Rauna Guttorm, varajäsen Eeva 
Jaatinen 
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Kunnanhallitus § 105 25.09.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
Jakelu Maa- ja metsätalousministeriö  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 102, 103, 104 
  

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

 Pykälät 
 95, 97, 105 
  
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamal:la. 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen kunnanhallitus 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 95, 97, 105 
  
  
 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. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
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 Valitusaika 
 100, 101  päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

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
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 ennen valitusajan päättymistä. 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 

Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


