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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

7/2020

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Tapiola Ilmari

Klo
10:00 - 12:15

Kordelin Marjatta

10:00 - 12:15

Nuorgam Eeva
Porsanger Veikko
Ahlakorpi Anni
Lukkari Sammol
Laiti Niila

10:00 - 12:15
10:00 - 12:15
10:00 - 12:15
10:00 - 12:15
10:00 - 12:15

Poissa

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

Muu

Tieva-Niittyvuopio Vuokko

10:00 - 12:15

Länsman Marja
Aikio Maria Sofia

10:00 - 12:15
10:00 - 12:15

Tehtävä
Hallituksen
puheenjohtaja
Hallituksen
varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Lisätiedot

Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Kunnanjohtaja,
esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki

Allekirjoitukset

Ilmari Tapiola
puheenjohtaja

Marja Länsman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
106 - 123

Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika 5.11.2020

Anni Ahlakorpi

Sammol Lukkari

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 12.11.2020

Eeva Jaatinen
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 106

7/2020

05.11.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 05.11.2020 § 106
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 107

7/2020

05.11.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 05.11.2020 § 107
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Sammol Lukkari.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 108

7/2020

05.11.2020

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 05.11.2020 § 108
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Karigasniemen
keskustan asemakaava.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin em. lisäasialla täydennettynä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 109

7/2020

05.11.2020

Tilannekatsaus
Kh 05.11.2020 § 109
Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 110

7/2020

7

05.11.2020

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 05.11.2020 § 110
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:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 111

7/2020

8

05.11.2020

Valtuuston 16.6.2020 kokouksen täytäntöönpano
12/00.02.00/2020
Kh 05.11.2020 § 111
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
laillisuuden valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee
jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat
olleet nähtävillä 26.6.2020.
Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Valtuuston kokouskutsu 16.6.2020

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 112

7/2020
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05.11.2020

Valtuuston 2.9.2020 kokouksen täytäntöönpano
12/00.02.00/2020
Kh 05.11.2020 § 112
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
laillisuuden valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee
jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat
olleet nähtävillä 11.9.2020.
Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Valtuuston kutsu 020920

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 113

7/2020

05.11.2020

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista, Marjut Mellanen
124/00.02.00/2018
Kh 05.11.2020 § 113
Marjut Mellanen on 2.10.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnan
luottamustoimista. Marjut Mellanen on toiminut
perusturvalautakunnan varajäsenenä (Jouni Laiti), valtuuston
varavaltuutettuna ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntaryhmän
varajäsenenä (Anne Parkkonen).
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
- valtuusto myöntää Marjut Mellaselle eron kaikista kunnan
luottamustoimista,
- valtuusto suorittaa uuden perusturvalautakunnan varajäsenen
vaalin
- valtuusto suorittaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän
varajäsenen vaalin
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että
Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen Puolueen
vaaliliiton varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä:
1. Nils Eric Lukkari
2. Anne Parkkonen
3. Riikka Guttorm
4. Maija Länsman
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 114

7/2020
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05.11.2020

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tulevaisuus
91/00.04.02/2020
Kh 05.11.2020 § 114
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä on perustettu vuonna
1994 vastaa maan silloisen aluekehityslain tavoitteeseen kuntien
seudullisesta yhteistyöstä. Nykyään sen päätehtävänä on PohjoisLapin kuntien eli Inarin, Sodankylän ja Utsjoen yhteinen
edunvalvonta. Viime vuosina edunvalvonta on painottunut liikenteen
ja logistiikan asioihin.
Kuntayhtymän kuntarahoitus on ollut vuodesta 2015 lähtien 1
€/asukas ja vuosi budjetti noin 50 000 euroa. Puuttuva
rahoitusosuus on katettu aiemmin kerätyillä ennakoilla ja ylijäämillä.
Tänä vuonna kerätyt ennakot ja ylijäämät on käytetty ja kuntien tulee
päättää kuntayhtymän tulevaisuudesta. Toiminnan pitäminen
nykyisellä tasolla edellyttää noin 3,7 euron rahoitusta/asukas.
Tämä sisältää Pohjois-Lapin ja Itä-Lapin kuntien yhteisen EU-hank
keen omarahoitusosuuden. EIP-hankkeen (1.1.2021-30.4.2023)
tavoitteena on tunnistaa kuntien tulevaisuuden kasvu- ja
vahvuusalueet yhdessä alueen yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
EU-hanketoiminnan lisäksi kuntayhtymän tarkoituksena on jatkaa
yhteistä edunvalvontaa.
Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on vuoden 2019
arviointikertomuksessa todennut, että jäsenkuntien valtuustojen
tulee käydä keskustelua Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky:n toiminnan
jatkamisesta. Tarkastuslautakunta pyytää kirjallisen vastauksen,
mihin toimenpiteisiin kuntayhtymän toiminnan
jatkamisen kannalta ryhdytään.
Oheismateriaalina on Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky:n
yhtymäkokouksen pöytäkirjanote 8 § 15.9.2020 sekä
yhtymäkokouksen päättämä työvaliokunnan laatima taustamuistio
21.9.2020. Yhtymäkokous puoltaa toiminnan jatkamista nykyisellä
tasolla siten, että myös yhteinen EU-hanke Itä-Lapin seutukunnan
kanssa voidaan toteuttaa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta sitoutuu
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän toiminnan jatkamiseen
kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 114

Valtuusto

05.11.2020

7/2020
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 115

7/2020

05.11.2020

Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
191/02.03.00/2013
Kh 05.11.2020 § 115
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella. Vuoden 2021 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa
verohallitukselle viimeistään tiistaina 17.11.2020.
Yhden veroprosentin verotuotto vuodelle 2019 oli noin 176.425
euroa. Vuoden 2020 veroprosentti on 21,00. Talousarviossa on
arvioitu vuoden 2020 kunnallisveron kertymäksi 3.815.000 euroa.
Kunnalla on ollut mittavia investointeja viime vuosina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2021 tuloveroksi 21,00
prosenttia.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 116

7/2020
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05.11.2020

Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle 2021
192/02.03.00/2013
Kh 05.11.2020 § 116
Kiinteistöverolain mukaan valtuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla
kun se vahvistaa verotusmenettelylain mukaisesti varainhoitovuoden
tuloveroprosentin.
Vuonna 2020 kiinteistöveron ylä- ja alarajat ovat seuraavat:
Min.
Max.
Utsjoella ka.
%
%
v. 2019
Lapissa
Yleinen kiinteistövero
0,93
2,00
1,25
1,30
Vakituisen asunnon kv.
0,41
1,00
0,65
0,53
Muiden asuinrakennusten 0,93
2,00
1,60
1,22
Voimalaitosten
Rakentamaton rak.paikka

2,00

3,10
6,00

2,00

Raja-arvoilla kiinteistöveron tuotto on seuraava:
Verotusarvo €
Min%€
Yleinen kiinteistövero
22.806.341,00
212.098,97
Vakituisen asunnon kv.
25.969.974,00
106.476,89
Muiden asuinrakennusten 12.967.839,00
120.600,90
Rakentamaton rak.paikka
39.706,00
794,12
Yhteensä €
61.783.860,00
439.970,88

Max% €
456.126,82
259.699,74
259.356,78
2.382,36
977.565,70

Kiinteistöveron kertymä vuodelta 2019 oli 645.887 euroa.
Kiinteistöveroa on arvioitu vuodelle 2020 kertyvän noin 655.000
euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2021
kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Yleinen kiinteistövero
Vakituisen asunnon kiinteistövero
Muiden asuinrakennusten kv
Rakentamaton rak.paikka
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

1,25
0,65
1,60
2,00

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 117

7/2020
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05.11.2020

Lapin rakenneuudistus -hankkeen poliittisen seurantaryhmän nimeäminen
24/00.04.02/2020
Kh 05.11.2020 § 117
Lapin sote -rakenneuudistusta tukevassa alueellisen valmistelun
hankkeessa valmistaudutaan sote - maakunnan muodostamiseen
osana valtakunnallista sote -uudistusta. Rakenneuudistus
muodostuu kolmesta osa-alueesta:
1. vapaaehtoinen maakunnan valmistelun aloittaminen,
2. johtamisen ja ohjauksen kehittäminen ja
3. toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen
digitaalisten välineiden avulla.
Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020 - 31.12.2021. Hankkeen
hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.
Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden
sote-keskus -hankkeelle nimetään yhteinen ohjausryhmä, jonka
nimeämistä valmistellaan ja jota koskeva päätös pyritään tekemään
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallituksessa
23.10.2020.
Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallitus keskusteli
kokouksessaan 25.9.2020 periaatetasolla hankkeiden ohjauksen
järjestämisestä. Keskustelussa käsiteltiin hankejohtajien
kuntavierailujen yhteydessä esitetystä toiveesta nimetä sote uudistuksen toteutumista seuraava poliittinen seurantaryhmä.
Käydyn periaatekeskustelun johdosta yhtymähallitus antoi tehtäväksi
valmistella myös Sote - rakenneuudistus -hankkeelle nimitettävää
poliittista seurantaryhmää.
Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä olisi seurata sote rakenneuudistushankkeen toteutumista sekä antaa palautetta
ohjausryhmälle ja hankehallinnoijalle rakenneuudistus -hankkeen
tavoitteiden toteutumisesta.
Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä olisi myös toimia foorumina,
jossa keskustellaan sote -maakuntauudistukseen liittyvästä tulevasta
valmistelusta sen jälkeen, kun sote -lait on hyväksytty
eduskunnassa.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää Utsjoen kuntaa
esittämään kunnan edustajaa ja varaedustajaa poliittiseen
seurantaryhmään luottamus- tai viranhaltijajohdosta.
Poliittiseen seurantaryhmän kokoonpano on seuraava:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 117
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05.11.2020

Lapin kunnat: 1 jäsen ja varajäsen / kunta tai kaupunki (yhteensä 21
jäsentä ja varajäsentä)
Lapin sairaanhoitopiirit: 1 jäsen ja varajäsen molemmista
sairaanhoitopiiristä (yhteensä 2 jäsentä ja varajäsentä)
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: 1 jäsen ja varajäsen
Saamelaiskäräjät: 1 jäsen ja varajäsen
Lapin liitto: 1 jäsen ja varajäsen
Lapin pelastuslaitos: 1 jäsen ja varajäsen
Pääsopijajärjestöt: 2 järjestöjen yhteistä jäsentä ja varajäsentä.
Poliittisen seurantaryhmän nimeäminen tehdään Kolpeneen
palvelukeskuksen yhtymähallituksen kokouksessa 27.11.2020.
Esitykset poliittisen seurantaryhmän jäsenistä ja varajäsenistä tulee
tehdä 16.11.2020 mennessä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää poliittiseen seurantaryhmään jäsenen ja
varajäsenen.
Päätös:
Ilmari Tapiola esitti, että seurantaryhmään nimetään Antti
Katekeetta. Anni Ahlakorpi esitti, että seurantaryhmään nimetään
Mika Aikio.
Kunnanhallitus päätti, että seurantaryhmän jäseneksi nimetään Antti
Katekeetta ja varajäseneksi Mika Aikio.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Nimetyt jäsenet

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 118

7/2020
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Utsjoen asemakaavan muutos korttelissa 1 vireille
1/10.02.03/2019
Kh 05.11.2020 § 118
Utsjoen kunnan omistama Kiinteistö Oy Ringinvatro on myynyt osan
Utsjoen asemakaavan korttelista 1 sekä siihen liittyvää
lähivirkistysaluetta (VL). Ostaja esittää kunnanhallitukselle korttelin 1
ja siihen liittyvän lähivirkistysalueen osan alueelle tehtäväksi
asemakaavan muutoksen. Muutoksen tavoitteena on kaavoittaa
alueelle matkailupalvelujen aluetta tukemaan matkailuelinkeinon
kehittämistä Utsjoella. Hakija sitoutuu vastaamaan kaavan
muutoksesta aiheutuvista kustannuksista.
Kaavoitustyötä tekee Seitap Oy / Tapani Honkanen, joka on laatinut
kaavoitustyöstä MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja
arviointisuunnitelman.
Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vireilletulon kuulutus.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää Utsjoen asemakaavan kortteliin 1 ja osalle
siihen rajoittuvaa lähivirkistysaluetta tehtäväksi asemakaavan
muutoksen.
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa asemakaavan muutoksen
laatimisen vireille.
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa rakennustarkastajan
allekirjoittamaan kaavoitussopimuksen alueen kaavoittamisesta.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3
Liite 4
Liite 5

Jakelu

Tekninen toimi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kartta asemakaavan muutoksen alueesta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vireilletulon kuulutus, kortteli 1

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 75
§ 119
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09.10.2020
05.11.2020

Siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman taksat 1.1.2021 alkaen
315/09.02.01/2011
Teknltk 09.10.2020 § 75
Siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman ylläpitokustannusten ja jätteiden
käsittelymaksujen nousun vuoksi SER-pisteen taksoja tulee päivittää
vuoden 2021 tasolle. Tällä hetkellä siirtokuormaus ja
hyötyjäteaseman tulot kattavat vain noin neljänneksi siirtokuormaus
ja hyötyjäteaseman menoista.
Vt. kiinteistöpäällikkö esittelee uudet, päivitetyt SER-pisteen taksat

Ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman
taksoihin 24 % korotusta. Tekninen lautakunta esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman uudet taksat 1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo
12:52 - 12:59.
Kh 05.11.2020 § 119
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esittelee uudet päivitetyt
SER-pisteen taksat.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuuston
hyväksyttäväksi siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman uudet taksat
1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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05.11.2020

Toimielimien päätökset
Kh 05.11.2020 § 120
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:
Tekninen lautakunta 9.10.2020. Perusturvalautakunta 28.10.2020.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.
Päätös:
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 121

Talouden katsaus
Kh 05.11.2020 § 121
Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

05.11.2020
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
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05.11.2020

Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 05.11.2020 § 122
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:
Kela

- Kela-táksiide odda bálvalusbuvttadeaddjit
- Asiakkaille on lähetetty ensimmäiset päätökset väliaikaisesta
epidemiakorvauksesta - Kela pyytää kevään jälkeen
toimeentulotukiperhettä vaihtaneita ottamaan yhteyttä
- Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 0,4%

Lapin ELY-keskus

- Maakunnallisen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän
asettamispäätös toimikaudelle 1.9.2020-31.8.2023

Metsähallitus

- Lapin tutkimuslaitos Kevon tutkimus- ja liikkumislupa Kevon
luonnonpuistoon
- Tutkimuslupa näytteenotto ja liikkumiseen Metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Varapuheenjohtajien nimeäminen ja jäsenvaihdokset saamen
kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämisryhmään
- Yleisten kirjastojen vähälevikkisten kulttuurilehtien vuoden 2021
lehtitilaukset ja kuntakohtainen määräraha
Palveluvalikoima

- Palko hyväksyi suosituksen: Elintapamuutosta tukevat tekijät
epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikunnan
sairastumisriskin pienentämiseksi

Sodankylän kunta

- Ympäristöjaoston asialista 29.9.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö
- Suositus hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista
ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa
Valtiovarainministeriö

- Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
vuonna 2020

Valvira

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen
nimenmuutos
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
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05.11.2020

Karigasniemen keskustan asemakaava
94/10.02.03/2020
Kh 05.11.2020 § 123
Kaavoitustyöryhmä päätti esittää 14.10.2020 kunnanhallitukselle
Karigasniemen keskustan asemakaavan käynnistämisen. Liitteinä
on asemakaavoitettavan alueen aluerajaus ja virelletuloilmoitus.
Alueen laajuus on noin 170 hehtaaria. Kaavoitustyöryhmä esitti
harkittavaksi alueeksi asemakaavoitettavan alueen ulottamisen
vanhaan Karigasniemeen saakka. Lisäksi kaavoitustyöryhmä esitti,
että kunnanhallitus nimeää kaavoitustyöryhmän.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että asemakaavoitettavan alueen aluerajaus
on liitteen mukainen. Optiona otetaan mukaan alueen ulottaminen
vanhaan Karigasniemeen saakka.
Kunnanhallitus nimeää kokouksessaan kaavoitustyöryhmän.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus päätti, että kaavoitustyöryhmänä toimii
kunnanhallitus. Lisäksi työryhmään nimetään Arto Pohjanrinne,
Terttu Manninen ja Antti Katekeetta.

Liitteet

Liite 6
Liite 7

Jakelu

Tekninen toimi
Nimetyt jäsenet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Karigasniemen keskustan asemakaavan kartta
Karigasniemen keskustan asemakaavan laatimisen
vireilletuloilmoitus

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
110, 117
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen kunnanhallitus
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät
110, 117

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

