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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus    
 
 
Aika 28.02.2022 klo 11:00 - 16:30 
 
Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 

22 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 

23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 7 

24 Tilannekatsaus 8 

25 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 
kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

9 

26 Valtuuston 31.1.2022 kokouksen täytäntöönpano 10 

27 Kunnanjohtajan johtajasopimus 11 

28 Kunnanjohtajan nimenkirjoitusoikeus 12 

29 Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 
2022 

13 

30 Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2022 15 

31 Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden 
määrärahajako, laskujen vastaanottaminen ja hyväksyjien 
vahvistaminen 

16 

32 Lainanottovaltuuden myöntäminen 17 

33 Suomalaisten jäsenten nimeäminen suomalais-
norjalaiseen rajavesistökomissioon toimikaudelle 2022-
2025 

18 

34 Valtuustoaloite, Koirapuiston perustaminen Utsjoelle 19 

35 Valtuustoaloite, Moottorikelkkaura Karigasniemi-Utsjoki 20 

36 Valtuustoaloite, Saamen kielen kielilisän maksaminen 
Utsjoen kunnan työntekijöille 

21 

37 Valtuustoaloite, Hallintosäännön avaaminen ja 
päivittäminen 

22 

38 Vuoden 2021 valtuustoaloitteet 23 

39 Aittisuvannon asemakaavan muutos, kortteli 3 
rakennuspaikat 5 ja 6 

24 

40 Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus 25 

41 Valituksen kohteena olevan osayleiskaavan osittainen 
voimaantulo MRL 201 §:n nojalla 

30 

42 Poikkeamislupahakemus/ Kulmala Marko 32 

43 Tontin ostotarjous/vuokraushakemus, Hotelli Utsjoki 36 

44 Talouden katsaus 37 

45 Toimielimien päätökset 38 

46 Tiedoksi saatettavat asiat 39 

47 Luottokortin hankkiminen 41 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

48 Utsjoen asemakaavan muutos korttelissa 1 
hyväksyttäväksi 

42 

49 Kuntalaisaloite Tenon lohestusperinnekeskuksen 
perustamiseksi 

45 

50 Muut keskusteluasiat 47 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 11:00 - 16:30 Puheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 11:00 - 16:30 Jäsen  
 Pohjanrinne Arto 11:00 - 16:30 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 11:15 - 16:30 Jäsen  
 Holmberg Aslak 11:00 - 16:30 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 11:00 - 16:30 Jäsen  
 Lukkari Sammol 11:00 - 16:30 Valtuuston 

varapuheenjohtaja 
 

 
Poissa Länsman Vesa Varapuheenjohtaja  
 Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 11:00 - 16:30 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Pieski Taina  11:00 - 16:30 Kunnanjohtaja  
 Länsman Marja 11:00 - 16:30 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 11:00 - 16:30 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 Väinö Guttorm Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

21 - 50 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 28.2.2022 
 
 
 
Marjatta Kordelin  Anni Ahlakorpi 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 07.03.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 21 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 28.02.2022 § 21  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtajan virassa 1.3.2022 

aloittava kunnanjohtaja Taina Pieski oli läsnä kokouksessa. 
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Kunnanhallitus § 22 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 28.02.2022 § 22  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Kordelin ja Anni Ahlakorpi. 
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Kunnanhallitus § 23 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 28.02.2022 § 23  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Luottokortin 
hankkiminen, Utsjoen asemakaavan muutos korttelissa 1 
hyväksyttäväksi, Kuntalaisaloite Tenon lohestusperinnekeskuksen 
perustamiseksi sekä Muut keskusteluasiat. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin lisäasioilla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 24 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 28.02.2022 § 24  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Laura Niittyvuopio-Valle saapui 
kokoukseen klo 11.15 asian esittelyn aikana. 
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Kunnanhallitus § 25 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 28.02.2022 § 25  

Kuntaan on tullut 10 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: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Laura Niittyvuopio-Valle poistui 
kokouksesta klo 11.36 ennen päätöksen tekoa. 
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Kunnanhallitus § 26 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 31.1.2022 kokouksen täytäntöönpano 
 
16/00.02.00/2022 
 
Kh 28.02.2022 § 26  

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 7.2.2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuusto31012022kutsu 
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 27 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanjohtajan johtajasopimus 
 
138/01.01.02/2017 
 
Kh 28.02.2022 § 27  

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on 
tehtävä johtajasopimus. 
 
Johtajasopimuksella on tarkoitus edistää strategista johtamista, 
parantaa johtamistyön tavoitteiden asettamista ja niiden arvioimista, 
selkiinnyttää poliittisen ja ammatillisen johdon välistä työnjakoa, 
luoda pelisäännöt johtamistyölle ja ennaltaehkäistä ristiriitatilanteita. 
 
Johtajasopimus on valmisteltu ja tehty Kuntaliiton mallin mukaisesti 
kuntaan sopivaksi sopimukseksi. 
 
Sopimusta ovat olleet arvioimassa ja valmistelemassa 
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja 
yhdessä kunnanjohtajan kanssa. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kunnanjohtajan 
johtajasopimuksen. 
 
Päätös: 
 
Kokouksessa jaettiin kunnanjohtajasopimuksen liite, kunnanjohtajan 
työn tavoitteet vuodelle 2022. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Laura Niittyvuopio-Valle palasi 
kokoukseen klo 11.43 asian käsittelyn aikana. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Taina Pieski poistui 
kokouksesta klo 11.56 - 12.00 väliseksi ajaksi, eikä hän osallistunut 
asian käsittelyyn. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajasopimuksen sekä siihen 
kuuluvan liitteen, kunnanjohtajan työn tavoitteet vuodelle 2022. 
  

 
Liitteet Liite 2 Kunnanjohtajan johtajasopimus 
 
Jakelu Kunnanjohtaja  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 12 
 
Kunnanhallitus § 28 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanjohtajan nimenkirjoitusoikeus 
 
184/01.01.01/2012 
 
Kh 28.02.2022 § 28  

Valtuusto on kokouksessaan 31.1.2022 valinnut kunnanjohtajan 
virkaan filosofian maisteri Taina Pieskin. Pieski ottaa viran vastaan 
1.3.2022.  
 
Kunnanhallitus päättää kunnan yleisen nimenkirjoitusoikeuden ja 
kunnan maksumääräysoikeuden käyttäjistä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Taina Pieskille kunnan 
yleisen nimenkirjoitusoikeuden sekä kunnan maksumääräysoikeu-
den 1.3.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Jakelu Kunnanjohtaja  
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Kunnanhallitus § 29 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2022 
 
8/07.02.00/2017 
 
Kh 28.02.2022 § 29  

Kunnalliset ilmoitukset on vuonna 2021 julkaistu ilmoitustaulun 
lisäksi kunnan www-sivuilla sekä paikallislehti Inarilaisessa.  
 
Kuntalain 108 §:ssä säädetään kunnallisista ilmoituksista 
seuraavasti: ”Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muualla kunnan päättämällä 
tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, 
jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät 
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan 
kuluttua.” 
 
Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, 
pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä sekä esim. vaaleja tai  
kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Kunnallisissa ilmoituksissa 
noudatetaan lisäksi erityislainsäädännön määräyksiä.   
 
Utsjoen kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa 
kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. 
Kunnanhallitus muun muassa päättää siitä, mitä kanavia ja julkaisuja 
kunta käyttää ilmoituksissaan. 
 
Kuntalaisten tasapuolisen tiedonsaannin varmistamiseksi on 
tarkoituksenmukaista julkaista kunnallisia ilmoituksia julkisen 
tietoverkon lisäksi myös alueella ilmestyvässä lehdessä. 
 
Ilmoitusten hinta paikallislehti Inarilaisessa vuonna 2021 oli 1000,00 
euroa/kk eli 12.000,00 euroa/vuosi (+alv 24%). 
 
Paikallislehti Inarilaisen tarjous vuodelle 2022 on nähtävillä 
kokouksessa. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus hyväksyy paikallislehti Inarilaisen tarjouksen vuodelle 
2022 1050,00 euroa/kk eli 12.600,00 euroa/vuosi (+alv 24%). 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää hallintosäännön 5 §:n nojalla antaa 
seuraavat ohjeet kunnan ilmoitusten julkaisemisesta: 
 
Kunnan ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla 
yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (www.utsjoki.fi) ja 
paikallislehti Inarilaisessa sekä erityislainsäädännön niin 
edellyttäessä kunnan virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee 
kunnanvirastolla. 
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Kunnanhallitus § 29 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Avoimista viroista ja toimista ilmoitetaan kunnan virallisen 
ilmoitustaulun, yleisen tietoverkon ja paikallislehti Inarilaisen lisäksi 
www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi palveluissa. Lisäksi rekrytoiva 
yksikkö voi käyttää harkintansa mukaan valitsemiaan sanoma- tai 
ammattilehtiä. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa hallintokunnat julkaisemaan muita 
tapauskohtaisesti tarpeellisiksi katsomiaan ilmoituksia. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 30 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2022 
 
6/02.02.00/2017 
 
Kh 28.02.2022 § 30  

Valtuusto on kokouksessaan 17.12.2021 hyväksynyt talousarvion 
vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2022 - 2024.  
 
Taloussuunnitelmassa valtuusto on hyväksynyt kunnan toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston antamia hallintokuntakohtaisia 
nettosummia ei saa toiminnassa ylittää. Mikäli ylitystarvetta tulee, on 
oikeus uuteen määrärahaan haettava talousarviovuoden aikana, 
ennen määrärahan käyttöä. Muutoksista taloussuunnitelmaan 
päättää valtuusto. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus antaa hallintokunnille liitteen mukaisen talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2022. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 3 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2022 
 
Jakelu Hallintokunnat  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 16 
 
Kunnanhallitus § 31 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden määrärahajako, laskujen vastaanottaminen ja 
hyväksyjien vahvistaminen 
 
18/02.00.00/2012 
 
Kh 28.02.2022 § 31  

Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat 
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.  
Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja 
tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden 
käyttösuunnitelmat. 
 
Toimielin määrittää tilausoikeuden rajat talousarvion puitteissa. 
Tositteet ja laskut hyväksyy tulosalueen tai tulosyksikön 
vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö. 
 
Kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen alaisten toimintojen 
määrärahanjako kunnanhallituksen talousarvion mukaisesti.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus vahvistaa kunnanhallituksen alaisten toimintojen 
määrärahajaon sekä nimeää määrärahaseurannan vastuuhenkilöt 
sekä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttin. 
 
Tauko klo 12.20-13.30. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki ennen taukoa kokouksessa läsnä olleet henkilöt olivat 
paikalla. 

  
 
Jakelu Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 32 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lainanottovaltuuden myöntäminen 
 
7/02.04.03/2017 
 
Kh 28.02.2022 § 32  

Kunnan taloudellinen tilanne sekä valtuuston 17.12.2021 
hyväksymän investointiohjelman mukaiset investoinnit huomioiden 
on tarpeen varautua lainanottoon maksuvalmiuden turvaamiseksi. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 
kunnanhallitukselle 1 miljoonan euron lainanottovaltuuden. 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan hoitamaan lainajärjestelyt, 
mm. kilpailutuksen sekä allekirjoittamaan tarvittavat laina-asiakirjat 
ko. lainan nostamiseksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 33 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Suomalaisten jäsenten nimeäminen suomalais-norjalaiseen rajavesistökomissioon 
toimikaudelle 2022-2025 
 
199/00.04.00/2015 
 
Kh 28.02.2022 § 33  

Ympäristöministeriö on pyytänyt Lapin ELY-keskusta sekä Utsjoen ja 
Inarin kuntia ehdottamaan suomalais-norjalaiseen 
rajavesistökomissiion kaudelle 2022-2025 kolme rajaseudun oloihin 
hyvin perehtynyttä henkilöä ja heille varahenkilöt. Ehdotuksissa tulee 
ottaa huomioon tasa-arvonäkökohdat ja saamelaisten edustus. 
Ehdotukset pyydetään tekemään 28.2.2022 mennessä.  
 
Lapin ELY-keskus esittää suomalais-norjalaisen 
rajavesistökomission jäseniksi kaudelle 2022-2025 seuraavat 
henkilöt; 
- varsinainen jäsen johtaja Timo Jokelainen 
- varajäsen neuvotteleva virkamies Outi Mähönen 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus tekee esityksen Utsjoen kunnan edustajasta ja hänen 
varajäsenestään rajavesistökomissioon. 
 
Päätös: 
 
Arto Pohjanrinne esitti, että Sammol Lukkari nimetään varsinaiseksi 
jäseneksi rajavesistökomissioon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Aslak Holmberg esitti, että Mika Aikio nimetään varajäseneksi 
rajavesistökomissioon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

 
Jakelu Lapin Ely-keskus, ympäristönsuojeluyksikkö  
 Esitetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 34 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuustoaloite, Koirapuiston perustaminen Utsjoelle 
 
68/00.01.02/2018 
 
Kh 28.02.2022 § 34  

Valtuuston kokouksessa 17.12.2021 valtuutettu Anni Ahlakorpi 
luovutti puheenjohtajalle 12 valtuutetun allekirjoittaman 
valtuustoaloitteen koskien koirapuiston perustamisesta Utsjoelle.  
 
Valtuustoaloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuustoaloitteen pohjalta kunnanhallitus siirtää asian teknisen 
lautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen lautakunta  
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Kunnanhallitus § 35 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuustoaloite, Moottorikelkkaura Karigasniemi-Utsjoki 
 
68/00.01.02/2018 
 
Kh 28.02.2022 § 35  

Valtuuston kokouksessa 15.11.2021 valtuutettu Väinö Guttorm 
luovutti puheenjohtajalle 10 valtuutetun allekirjoittaman 
valtuustoaloitteen koskien moottorikelkkauran rakentamista välille 
Karigasniemi-Utsjoki. 
 
Valtuustoaloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuustoaloitteen pohjalta kunnanhallitus siirtää asian 
elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Elinvoimalautakunta  
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Kunnanhallitus § 36 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuustoaloite, Saamen kielen kielilisän maksaminen Utsjoen kunnan työntekijöille 
 
68/00.01.02/2018 
 
Kh 28.02.2022 § 36  

Kunnanvaltuuston kokouksessa 23.8.2021 valtuuston 
puheenjohtajalle toimitettiin 10 valtuutetun allekirjoittama 
valtuustoaloite koskien saamen kielen kielilisän maksamisesta. 
 
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.1.2019 päättänyt korottaa 
saamen kielen taidosta maksettavaa kielilisää siten, että saamen 
kielen tutkinnon suorittaneille (suullinen ja kirjallinen taito) lisä on 
150 €/kk ja suullisen taidon omaaville 100 €/kk.  
 
Kunnanjohtaja on yhdessä johtoryhmän kanssa kunnanvaltuuston 
antaman päätöksen mukaisesti laatinut soveltamisohjeen kielilisän 
maksamisen perusteista. Soveltamisohje on oheismateriaalina. 
 
Valtuustoaloitteen ydinasia on, että saamenkielen suullinen taito on 
tärkeä ja suullisen kielitaidon osaamisen merkitystä pitää painottaa 
enemmän kielilisän maksamisen perusteissa. 
 
Ehdotus: 
 
Saamen kielilisän maksamisen perusteita ja soveltamisohjetta 
muutetaan niin, että saamen kielen suullisesta taidosta maksettavan 
kielilisän määrää korotetaan 125 euroon kuukaudessa. Korotuksen 
kustannusvaikutus on noin 10 000 euroa vuodessa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 37 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuustoaloite, Hallintosäännön avaaminen ja päivittäminen 
 
68/00.01.02/2018 
 
Kh 28.02.2022 § 37  

Valtuuston kokouksessa 24.6.2021 valtuutettu Anni Ahlakorpi 
luovutti puheenjohtajalle 2 valtuutetun allekirjoittaman 
valtuustoaloitteen koskien hallintosäännön avaamista ja 
päivittämistä.  
 
Valtuustoaloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että kunnan hallintosääntöä päivitetään 
mahdollisten organisaatiomuutosten osalta näitä koskevan käsittelyn 
yhteydessä. Muilta osin kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen 
tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 38 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2021 valtuustoaloitteet 
 
68/00.01.02/2018 
 
Kh 28.02.2022 § 38  

Hallintosäännön 122 § mukaan kunnanhallituksen on vuosittain 
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden 
johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on 
käsitelty loppuun. 
 
Valtuustoaloitteita on vuonna 2021 tehty 5 kpl: 
-Saamelainen taidemuseo Utsjoelle 6.5.2021, kunnanhallitus 
15.6.2021 § 75 (siirretty sivistyslautakunnan valmisteltavaksi) 
-Hallintosäännön avaaminen ja päivittäminen 24.6.2021, 
kunnanhallitus 28.2.2022 § 37 (käsittely kokouksessa) 
-Saamen kielilisän maksaminen kunnan työntekijöille 23.8.2021, 
kunnanhallitus 28.2.2022 § 36 (käsittely kokouksessa) 
-Moottorikelkkaura Karigasniemi-Utsjoki 15.11.2021, kunnanhallitus 
28.2.2022 § 35 (siirretty elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi) 
-Koirapuiston perustaminen Utsjoelle 17.12.2021, kunnanhallitus 
28.2.2022 § 34 (siirretty teknisen lautakunnan valmisteltavaksi) 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon valtuustoaloitteista. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tauko klo 14.05-14.10. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki ennen taukoa kokouksessa läsnä olleet henkilöt olivat 
paikalla. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 16 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 39 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Aittisuvannon asemakaavan muutos, kortteli 3 rakennuspaikat 5 ja 6 
 
92/10.02.02/2018 
 
Teknltk 18.01.2022 § 16 
  

Aittisuvannon asemakaavan kortteli 3 rakennuspaikkojen 5 ja 6 
kaavaehdotus asetetaan nähtäville MRA 65 §:n ja MRA 27 §:n  
mukaisesti osallisten ja muiden kuntalaisten mielipiteen eli 
muistutuksen esittämistä varten. Kaavaehdotuksesta pyydetään 
myös viranomaisten lausunnot. Oheismateriaalina osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, kaavaehdotus, sen selostus ja kuulutus. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Aittisuvannon 
asemakaavan muutos, kortteli 3 rakennuspaikat 5 ja 6 
kaavaehdotuksen nähtäville asettamista osallisten ja muiden 
kuntalaisten mielipiteen eli muistutuksen esittämistä varten.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 28.02.2022 § 39  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausuntoja viranomaisilta ja 
pyydetään muistutuksia osallisilta. 
 
Päätös: 
 
Markku Porsanger esitteli asian kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 25 
 
Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus 
 
1/10.02.03/2019 
 
Teknltk 11.05.2020 § 27 
 Utsjoen kunta on laittanut vireille Utsjoen kirkonkylän asemakaavan 

laatimisen vanhan rakennuskaavan pohjalta. 
Kaavoituksen uudistamisen vaatimuksena on ollut maankäyttö- ja 
rakennuslain muutos ja uudet vaatimuksen yhdyskunnan 
kehittymiselle. 

  
Vireille tulo: Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 38 

 
 Käsittely: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
                 Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 41 
                  nähtävillä (kh) 12.04.–02.05.2012 

                Asemakaavaluonnos (Valmisteluvaiheen    
kuuleminen/nähtävilläolo) 

                  Kunnanhallitus 11.2.2014 § 23 
                 nähtävillä 19.2.2014 – 20.3.2014 
 

Utsjoen kunnan kaavoitustyöryhmä on käsitellyt kaavaluonnosta 
19.3.2020 ja hyväksynyt kaavaluonnoksen rajauksen ja esitystavan 
sekä rakennusoikeuden merkitsemiseen liittyvän muodon. Nyt 
nähtäville asetettava ehdotus voidaan laittaa uudelleen nähtäville, 
mikäli sellaisia muutoksia tulee jotka ovat kaavan kannalta 
merkityksellisiä.  
 
Asemakaavaa kunta tekee pääsääntöisesti omille mailleen, mutta jo 
olemassa oleva rakennuskanta ja vanha rakennuskaava on 
yksityisten maanomistajien osalta otettu siinä laajuudessa huomioon 
kuin sen estämättä on voinut, että maanomistajien epätasa-arvoinen 
kohtelu toteutuu ja toinen tärkeä seikka on, että kunta ei 
kennellekään anna ansiotonta arvonnousua sisältäviä ratkaisuja. 

 
Asemakaavan muutoksen pääpainopisteitä ovat selkeästi 
asuinrakentaminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen kylän 
keskusalueella. Saman aikaisesti käsittelyssä olevat 
maankäyttö/kehittämiskorvaukset vastaavat yksityisten 
maanomistajien tarpeisiin ja yritystoiminnan toteuttamniseen 
omistajan suunnittelemassa laajuudessa. 
 
Ehdotus: 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen ja esittää 
kunnanhallitukselle MRL 65 § ja MRA 27 § nojalla 
asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville 30 vrk ajaksi, jona 
aikana tekninen toimi hankkii lausunnot ja viralliset kuulemiset. 
 
Päätös: 
  

 Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Kh 18.05.2020 § 43 
  

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

  
Kh 26.04.2021 § 52 
  

Kunnanhallitus asetti Utsjoen kirkonkylän asemakaavan ehdotuksen 
nähtäville 18.5.2020 (Kh 18.5.2020 §43). Kaavaehdotus on ollut 
nähtävillä 1.6.2020 – 30.6.2020. Saadut palautteet on käsitelty 
kaavoitustyöryhmässä 14.10.2020. Palautteiden pohjalta 
kaavoituskonsultti on tehnyt tarvittavat täsmennykset Utsjoen 
kirkonkylän asemakaavaan.  
 
Soveltuvat oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 52§. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää Utsjoen kirkonkylän asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Valt 06.05.2021 § 5 
  

 
Materiaali on nähtävillä kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian valtuuston 
jäsenille. 
 
Veikko Porsanger esitti, että asemakaava palautetaan uudelleen 
valmisteluun siten, että kaavaesityksessä Onnelantörmän 
parkkialueen ja kaavamerkinnällä AL varustetun tontin väliin jäävä 
VL-alue muutetaan AL-alueeksi. Väinö Guttorm, Aulis Nordberg, 
Sammol Lukkari ja Marjatta Kordelin kannattivat Veikko Porsangerin 
esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta 
poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että suoritettiin 
nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli kunnanhallituksen esitys ja EI 
Veikko Porsangerin kannatettu esitys. Äänestysjärjestys 
hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 12 kpl, josta JAA ääniä 4 kpl 
(Anni Ahlakorpi, Mika Aikio, Ilmari Tapiola, Uula Tapiola) ja Ei ääniä 
8 kpl (Marjatta Kordelin, Sammol Lukkari, Ismo Manninen, Aulis 
Nordberg, Veikko Porsanger, Nils Eric Lukkari, Anne Parkkonen, 
Väinö Guttorm). Äänestysluettelo liitteenä nro 3. Äänestyksen 
perusteella päätökseksi tuli Veikko Porsangerin esitys kaavan 
palauttamisesta takaisin valmisteluun. 
 

  
 
Teknltk 18.01.2022 § 6 
  

Tehdään Onnelantörmän asemakaavoitus erillisenä projektina. 
Utsjoen kirkonkylän asemakaavoituksen on tehnyt Tengbom Oy. 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Heiltä on pyydetty lisätyötarjous koskien Onnelantörmän 
kaavoitusta. Lisätyötarjouksen hinta-arvio on 10 380 €.  
 
Ehdotus: 
 
Hyväksytään Tengbom Oy:n lisätyötarjous Onnelan törmän alueen 
kaavoituksesta, hintaan 10 380 € alv 0%. 
 
Samalla tekninen lautakunta hyväksyy kirkonkylän asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen muilta osin ja esittää sen edelleen 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. Ennen valtuuston kokousta muutetaan kortteli 
5 tontti 3 rakennusoikeudeksi RM 1500. 
  

 
Kh 28.02.2022 § 40  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen muilta osin, paitsi edellä olevassa valmistelussa 
mainitulta Onnelantörmän alueelta. Todetaan, että kortteli 5 tontti 3 
rakennusoikeudeksi muutetaan RM 1500. 
 
Päätös: 
 
Markku Porsanger esitteli asian kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Aslak Holmberg esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan 
kokoukseen, jotta kunnanhallituksen jäsenille jää aikaa tutustua 
asiaan. Anni Ahlakorpi kannatti Aslak Holmbergin esitystä. 
 

 Puheenjohtaja esitti, että kortteli 5 tontti 3 osalta sovelletaan 
kehittämiskorvausta koskevaa valtuuston päätöstä. Marjatta Kordelin 
ja Arto Pohjanrinne kannattivat puheenjohtajan esitystä. 

 
 Koska kokouksessa oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua 

esitystä, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, 
jossa JAA on kunnanhallituksen esitys täydennettynä 
puheenjohtajan tekemällä lisäyksellä, ja EI on Aslak Holmbergin 
kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 3 kpl (Väinö Guttorm, Marjatta 
Kordelin, Arto Pohjanrinne) ja EI ääniä 3 kpl (Laura Niittyvuopio-
Valle, Aslak Holmberg, Anni Ahlakorpi). Äänestyksen perusteella 
päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys täydennettynä 
puheenjohtajan tekemällä lisäyksellä. 

 
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 41 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valituksen kohteena olevan osayleiskaavan osittainen voimaantulo MRL 201 §:n nojalla 
 
203/10.02.02/2011 
 
Kh 28.02.2022 § 41  

Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.5.2019 § 14 Tenojoen 
rantaosayleiskaavojen Utsjoen osa-alueen osayleiskaavan. 
 
Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi 
päätöksellään 21.10.2021 kirkonkylän alueelle osoitetun 
matkailupalvelujen alueen (RM-3), mutta hylkäsi valituksen muilta 
osin. Matkailupalvelujen alue ja sen alueella olleet muut merkinnät 
on poistettu kirkonkylän osayleiskaavasta hallinto-oikeuden 
päätöksen mukaisesti. 
 
Hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty valituslupahakemus 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus koskee kevyen liikenteen 
reittiä kirkonkylältä Äimäjoen suuntaan. 
 
Kunnanvaltuuston päätös ei siten ole lainvoimainen. 
MRL 201 § mukaan maakuntahallitus voi valitusajan kuluttua 
määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. Kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä 
yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut 
lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai 
oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on 
annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja 
muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee 
oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää 
päätöksen täytäntöönpanon. (8.1.2016/28) 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 § nojalla 
valtuuston 20.5.2019 § 14 hyväksymän Tenojoen 
rantaosayleiskaavojen Utsjoen osa-alueen osayleiskaavan tulemaan 
voimaan kaava-alueen siltä osalta, kun päätöksen kohteena 
olevasta kaavasta ei ole valitettu. Kunnanhallituksen määräys 
yleiskaavan voimaantulosta ei koske valituksenalaista kirkonkylältä 
Äimäjoelle suuntautuvaa kevyen liikenteen reittiä, eikä hallinto-
oikeuden kumoamaa matkailupalveluiden aluetta (RM-3). 
 
Kunnanhallituksen päätöksestä tiedotetaan Maankäyttö- ja 
rakennuslain 201 §:n mukaisesti valituksen tekijää, 
muutoksenhakuviranomaista (korkein hallinto-oikeus) sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. 
 
Päätös: 
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Kunnanhallitus § 41 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Markku Porsanger esitteli asian kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valituksen tekijä  
 Korkein hallinto-oikeus  
 Lapin Ely-keskus  
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Tekninen lautakunta § 8 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 42 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Poikkeamislupahakemus/ Kulmala Marko 
 
Teknltk 18.01.2022 § 8 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Kulmala Marko 
   
Rakennuspaikka Utsjoki, Nuorgam (890,402) 
  Tila: Badjegieddi, RN:o 9:9, ma 
 
Rakennushanke Hakija hakee kunnan valtuuston 
hyväksymän yleiskaan mukaista (AO) rakennusoikeutta 
asuinrakennuksen ja saunamökin rakentamiseen.  
 
Tontti, joka kuuluu Nuorgamin osioon, Tenon rantaosayleiskaavassa 
on tullut selkeä virhe, eli tuolle tilalle 9:9 on rakennettu 
asuinomakotitalo ja sen kaavamerkinnäksi on merkitty MU, 
rakennusoikeus toteutuneena on merkitty tilalle 9:8, joka on 
rakentamaton.  
Maanomistaja haluaa myydä tilasta 9:9  n. 0,5 – 0,6 ha:ta 
asuinrakentamista varten toiselle. 
 
Utsjoen rakennusvalvonta on pyytänyt konsultaatiota Lapin ely-
keskukselta. 
Lausunnossaan Ely/Hannu Raasakka toteaa seuraavaa: 
"määräala sijaitsee kokonaisuudessaan MU-alueella, eikä sillä ole 
rakennusoikeutta. Eli rakentaminen edellyttäisi myönteistä 
poikkeamispäätöstä. Miten maanomistajien kohtelu siinä 
tapauksessa…?"  
Tegnbom Oy/Maarit Suomenkorpi kommenttissaan toteaa, että 
lähdettäessä uudelleen käsittelemään kaava-ainistoja Pöyryn 
jälkeen, oli todettavissa useita virheitä kaava-aineistossa. 
 
Maanomistajien tasapuolinen kohtelu tässä tapauksessa tarkoittaa 
sitä, ettei kunta voi ns omana virheenä tapahtuneeseen tilanteeseen 
puuttua muulla tavoin, kuin joko kaavamuutoksella tai myöntämällä 
myönteisen poikkeamisluvan ko. hankkeelle ja jättämällä olemassa 
oleva asuirakennus MU alueella huomiotta, eli ennalleen ja se, että 
kaavoittaja on merkinnyt tilalle 9:8 AO rakennusoikeuden, niin se 
kuluu jättää silleen maanomistajien hyväksi ns. maanomistajasta 
johtumattomasta syystä, sekä hyväksyä alkuperäisen mitoituksen 
mukainen muutos. 
  
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö ja rakennuslain 71 § mom 1 mukaan, meren tai vesistön 
ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa 
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Tekninen lautakunta § 8 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 42 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 18.1.2022, § 8 
 
Naapurit:    
Kuultu hakijan ja kunnan toimesta 
 
Asian esittely  
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa: Alakönkääntie 85 
 
Alue kuuluu kunnan valtuuston hyväksymään Tenojoen 
rantaosayleiskaavojen Nuorgamin osioon, joka on 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 
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 
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Tekninen lautakunta § 8 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 42 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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. 
 
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  
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Tekninen lautakunta § 8 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 42 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, 172§, 174§ 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 § 
 
MUUTOKSENHAKU   
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen. 
 

 
Kh 28.02.2022 § 42  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus myöntää hakijalle poikkeamisluvan teknisen 
lautakunnan laatiman valmistelun ja esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Markku Porsanger esitteli asian kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Aslak Holmberg esitti, että poikkeamislupaa ei myönnetä. Anni 
Ahlakorpi kannatti Aslak Holmbergin esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen esityksestä 
poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan 
nimenhuutoäänestys, jossa JAA on kunnanhallituksen esitys, ja EI 
on Aslak Holmbergin kannatettu esitys. Äänestysjärjestys 
hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 4 kpl 
(Väinö Guttorm, Marjatta Kordelin, Arto Pohjanrinne, Laura 
Niittyvuopio-Valle) ja EI ääniä 2 kpl (Aslak Holmberg, Anni 
Ahlakorpi). Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli 
kunnanhallituksen esitys.  
 
Aslak Holmberg ja Anni Ahlakorpi jättivät eriävän mielipiteen 
päätöksestä (liitteenä). 

  
 
Jakelu Poikkeusluvan hakija  
 Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 43 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tontin ostotarjous/vuokraushakemus, Hotelli Utsjoki 
 
77/10.00.02/2018 
 
Kh 28.02.2022 § 43  

Antti Peltoniemi on tehnyt kunnalle ostotarjouksen/ 
vuokraushakemuksen tontista nro 890-401-12-19. Tontti sijaitsee 
Utsjoen kirkonkylän asemakaava-alueella korttelissa 2 RM, tontti nro 
1. Tontin pinta-ala on 7255 m2. Ostotarjous on nähtävillä 
kokouksessa. 
 
Valtuusto on kokouksessaan 21.3.2018 § 7 hyväksynyt maan 
myynnin ja vuokrauksen periaatteet. Asemakaavoitetulla alueella 
tontin, joka ei ole teollisuus- eikä asuinrakennustontti, neliöhinta on 
40 e/rakennusoikeuden kerrosneliö. Kyseisen tontin rakennusoikeus 
on 500 k-m2. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää myydä ostotarjouksen mukaisen alueen Antti 
Peltoniemelle valtuuston hyväksymällä taksalla, myyntihinta 20.000 
euroa.  
 
Kokouksessa annettu täydennetty ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää myydä ostotarjouksen mukaisen alueen Antti 
Peltoniemelle valtuuston hyväksymällä taksalla, myyntihinta 20.000 
euroa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan ja 
allekirjoittamaan kauppakirjan. 
 
Päätös: 
 
Kokouksessa annettu täydennetty ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tauko klo 15.25-15.35. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki ennen taukoa kokouksessa läsnä olleet henkilöt olivat 
paikalla. 

  
 
Jakelu Ostotarjouksen tekijä  
 Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 44 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 28.02.2022 § 44  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 45 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 28.02.2022 § 45  

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:  
Tekninen lautakunta 18.1.2022, Perusturvalautakunta 19.1.2022, 
Sivistyslautakunta 2.2.2022, Sivistyslautakunta 14.2.2022 ja 
Elinvoimalautakunta 17.2.2022. 
 
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 § 46 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 28.02.2022 § 46  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Inarin kunta - Kunnanhallituksen 15.11.2021 § 283 pöytäkirjan ote Lapinpolku-

reitin hankehakemuksen jättäminen Lapin liitolle 
 
Kela - Toimeentuloturvainfo 
 - Syntyvyys kääntyi Suomessa kasvuun - Kela julkisti etuajassa 

vuoden 2022 äitiyspakkauksen 
 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
 - Päätös; Hankintojen valvonta, Utsjoen kunnan rakennustöiden 

valvontapalveluiden hankinta 
 
Korkein hallinto-oikeus - Päätös, Menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus 

julkista hankintaa koskevassa asiassa 
 - Päätös, Julkista hankintaa koskeva valituslupahakemus 
 
Kuntaliitto - Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo 
 - Kuntaliiton valtuuskunnan kokoonpano toimikaudelle 2022-2025 
 - Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2022 
 
Kuntatyönantajat - Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen tutoropettajan 

työn korvaamisesta 
 - Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo 
 
Lapin ELY-keskus - Tiedoksi tullut Utsjoen kunnanhallituksen tekemä 

poikkeamispäätös 21.10.21/174 (8.11.2021), perustettava yhtiö c/o 
Koskenniemi Mika 

 - Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 ja 4 momentin mukainen poikkeuslupa 
koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää, rauhoitettujen lintulajien 
osan tai johdannaisen hallussapitoa ja kuljetusta sekä 45 § 
mukainen lupa rauhoitettujen lintulajien johdannaisen maastavientiin 

 - Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa 
koskien rauhoitetun lintulajin häirintää 

 
Lapin hyvinvointialue - Hyvinvointialueen pöytäkirjanote 25.11.2021 § 162 Suosituksia 

Lapin hyvinvointialueen kunnille ja kuntayhtymille koskien sosiaali- ja 
terveydenhuollon tieto- ja ICT-järjestelmien päivityksiä 

 
Lapin liitto - Hallitus 12.11.2021 pöytäkirja 
 - Pelastuslautakunta 14.12.2021 pöytäkirja 
 
Lapsiasiavaltuutettu - Lapsiasiavaltuutettu esittää muutoksia perustuslakiin, 

lastensuojeluun ja koulutusresursseihin 
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Kunnanhallitus § 46 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Metsähallitus - Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen 
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla 
koko maassa 

 
Opetushallitus - OKM:n päätös vuoden 2022 esi- ja perusopetuksen 

yksikköhinnoista, aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnoista, 
opetus- ja kulttuuritoimelle myönnettävät valtionosuudet 

 - OKM:n päätös vuonna 2021 kunnille opetus- ja kulttuuritoimintaan 
myönnettävästä valtionosuudesta 

 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 
 - Yhtymäkokouksen 14.12.2021 pöytäkirja 
 - Yhtymäkokouksen 20.1.2022 pöytäkirja 
 
Sodankylän kunta - Ympäristöjaoston 15.12.2021 pöytäkirja 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - Valtionavustuksen myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen 
 - Valtionavustus julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-

epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin 
 - Päätös valtionavustuksen maksamisesta 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
 - Maksatuspäätös alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 

tukeminen (AKKE) määrärahasta Utsjoen rakenteellisen 
muutostilanteen hoitamiseen 

 - Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) 
määrärahan jakaminen Jämsän äkilliseen 
rakennemuutostilanteeseen ja Utsjoen rakenteellisen 
muutostilanteen hoitamiseen 

 
Ulkoministeriö - YK; Kansalaisoikeuksia ja poliittisia päätöksiä koskeva 

kansainvälinen yleissopimus (ICCPR); Suomen7. 
määräaikaisraportti; komitean loppupäätelmät 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 47 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Luottokortin hankkiminen 
 
20/02.07.01/2022 
 
Kh 28.02.2022 § 47  

Monissa kunnan pienhankinnoissa ainoa keino hankkia tuote on 
tilata se nettikaupasta, jossa maksuvälineenä käy ainoastaan 
luottokortti. Luottokortti on aiemmin tilattu kunnanjohtaja Vuokko 
Tieva-Niittyvuopiolle, kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit 
Aikiolle, sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemelle ja 
perusturvajohtaja Nanna Miettuselle.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja Taina Pieskille hankitaan 
kunnan luottokortti. Luottokortin kuukausittaiseksi luottorajaksi 
vahvistetaan 5 000 euroa.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 118 05.11.2020 
Kunnanhallitus § 51 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 151 20.09.2021 
Kunnanhallitus § 48 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen asemakaavan muutos korttelissa 1 hyväksyttäväksi 
 
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. 

  
 
Kh 26.04.2021 § 51 
  

Seitap Oy / Tapani Honkanen on valmistellut Utsjoen asemakaavan 
korttelin 1 asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen ja 
kaavaluonnoksen selostuksen. 
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Kunnanhallitus § 118 05.11.2020 
Kunnanhallitus § 51 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 151 20.09.2021 
Kunnanhallitus § 48 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sovelletut oikeusohjeet: 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 62§, Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 
§.  
  
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Utsjoen asemakaavan kortteliin 1 
asemakaavaluonnoksen osallisten ja muiden kuntalaisten 
mielipiteiden kuulemista varten nähtäville. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Kh 20.09.2021 § 151 
  

Utsjoen kunnanhallitus päätti 05.11.2020 § 118 asettaa Seitap Oy / 
Tapani Honkasen valmisteleman Utsjoen asemakaavan korttelin 1 
asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti 
osallisten ja muiden kuntalaisten mielipiteen kuulemista varten 
nähtäville.  
 
Kaavaluonnokseen ei esitetty yhtään mielipidettä.  
Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 65§, 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 27 ja 28 §.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää asettaa Utsjoen asemakaavan kortteliin 1 
asemakaavaehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti 
nähtäville 30 päivän ajaksi ja päättää pyytää kaavaehdotuksesta 
MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. 
 
Kaavaehdotus ja sen selostus liitteenä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 28.02.2022 § 48  

Utsjoen asemakaavan kortteliin 1 asemakaavaehdotus on pidetty 
MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 6.10. – 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 44 
 
Kunnanhallitus § 118 05.11.2020 
Kunnanhallitus § 51 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 151 20.09.2021 
Kunnanhallitus § 48 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

4.11.2021 asetuksen mukaisen 30 päivän ajan. Asemakaavan 
muutosehdotuksesta jätettiin nähtävänäoloaikana yksi muistutusta. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. 
Lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus ja Lapin liitto. 
 
Kaavan laatijan vastine lausuntoihin liitteenä. 
 
Ehdotus:  
 
Utsjoen kunnanhallitus päättää hyväksyä 6.10. – 4.11 2021 julkisesti 
nähtävillä pidettyyn kaavaehdotukseen tehtäväksi nähtävilläolon 
jälkeisenä teknisenä korjauksena Lapin ELY-keskuksen 
lausunnossaan esittämä täydennys merkintöjen selitykseen 
(liittymän merkki).  
 
Korttelin 1 asemakaavan muutoksen liittyvänä hyväksytään 1.6.–
30.6.2020 julkisesti nähtävillä olleen Kirkonkylän asemakaavan 
muutos ja laajennus korttelin 1 ja Tenon sekä Utsjoen välisellä 
alueella olevat Utsojokisuuntien katualue, venevalkama-alue (LV) ja 
lähivirkistysalueet (VL). 
 
Kunnanhallitus esittää edellä mainituin täydennyksin korjatun 
Utsjoen asemakaavan korttelin 1 ja sitä ympäröivien alueiden 
asemakaavan muutoksen valtuuston hyväksyttäväksi.  
 
Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §. 
 
Korjatut asemakaavan muutosehdotus ja sen selostus liitteinä.  
 
Päätös: 
 
Markku Porsanger esitteli asian kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 4 Asemakaavan muutos kortteli 1 kartta 
 Liite 5 UtsjokiK1MRA27ja28VASTINE 
 
Jakelu Valtuusto 
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Kunnanhallitus § 49 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntalaisaloite Tenon lohestusperinnekeskuksen perustamiseksi 
 
35/09.02/2020 
 
Kh 28.02.2022 § 49  

 
Anssi Eloranta ja veikko Guttorm ovat tehneet esityksen, että 
Utsjoen kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin Tenon 
lohestusperinnekeskuksen perustamiseksi Utsjoelle ja kirjaa 
aloitteemme painopistekohteeksi uuteen kuntastrategiaansa.  
  
Aloitteen perustelut ja teksti: 
 
Teno on Atlantin lohen ja sen kalastuksen suurin ja kaunein 
esimerkkijoki. Tenon lohenkalastus elää nyt kuitenkin historiallisen 
suurta murrosvaihettaan. Lohen ohella joen lohenkalastusperinteen 
”sukukalleudetkin” ovat vaarassa hävitä. 
 
Suomessa ei ole tällä hetkellä ainuttakaan lohestuskulttuuriin 
keskittyvää erikoismuseota tai -näyttelyä kuten Ruotsin Laxens Hus 
tai Norjan Namsen Salmon Aquarium. Saamelaismuseo Siidaan 
Inarissa on tallennettu vähäinen määrä lohestusesineistöä myös 
Tenojokivarresta.  
 
Utsjoen kunnan majoitus- ja ravintolainfra on selvässä nosteessa. 
Koronaepidemian edesauttamana myös muut kuin lohestavat 
kansalaiset löysivät Utsjoen. Siksi tavalliselle matkailijalle  tulisikin 
mahdollisimman nopeasti luoda sellaisia luontomatkailu- ja 
kulttuurikohteita, jotka toisaalta pysäyttävät kulkijan ja toisaalta 
tukevat seudun kulttuuriperimän säilymistä. Yksi luontevimmista 
Utsjoen kuntakuvaan istuvista kohteista olisi Tenojoen lohestukselle 
rakentuva perinnekeskus.   
 
Aloitteemme ajatus ei ole uusi, mutta jostain syystä sen 
jalostamiseen ei ole paneuduttu asian edellyttämällä vakavuudella. 
Haluamme, että asiassa otetaan nyt ratkaiseva alkuaskel, jonka 
tekee Utsjoen kunta sitoutumalla aloitetavoitteeseen. Tämä on 
välttämätöntä, jotta hanke voisi edetä menestyksellisesti ja saada 
tarvittavan rahoituksen. Ehdottamamme Tenon 
lohestusperinnekeskus ei suinkaan ole Siidan kilpailija, vaan sen 
erikoisnäyttely, jota Siida koordinoisi ja johtaisi, mutta joka fyysisesti 
sijaitsisi Utsjoella. 
 
Aloitteen kannalta huomionarvoista on myös jokivarren asukkaiden 
tahtotila. Tenon vapakalastusta käsittelevän historiakirjan 
haastatteluiden kuluessa vahvistui näkemys siitä, että kuntaan 
halutaan Tenon likioma lohestusperinnekeskus. Utsjoelta löytyy 
myös huomattavan paljon aiheeseen liittyvää, museaalisesti 
arvokasta esineistöä ja kuvamateriaalia. Haastatteluissa korostui 
ajatus, että aineistoa omistavat ovat valmiit luovuttamaan 
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Kunnanhallitus § 49 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

lohestusaarteensa Utsjoella sijaitsevaan esittelykeskukseen, muttei 
muualle. Useat haastatellut myös halusivat Siidan Teno-esineistön 
palauttamisen takaisin ”kotiin”.  
 
Aloitevaiheessa ei ole viisasta liian yksityiskohtaisesti linjata Tenon 
lohestusperinnekeskuksen muotoa, sen yksityiskohtainen määrittely 
kuuluu kunnan sitoutumispäätöksen jälkeisiin toimiin. Pelkkä 
esineistöön perustuva museo tuskin tulee kyseeseen, vaan tarvitaan 
uusilla museotekniikoilla ja vaihtuvilla näyttelyillä varustettu 
toimintaympäristö. Museaalisesti merkittävän esineistön luettelointi 
ja valokuvaaminen sopivat luontevasti Siidan ja/tai Suomen 
Kalastusmuseoyhdistyksen toimenkuvaan. Parhaat käytänteet 
kannattaa poimia vastaavista maailmalla toimivista keskuksista ja 
täydentää niitä sitten tenolaisella omaperäisyydellä. 
 
Uuden lohestusperinnekeskuksen menestymisen perusedellytys on 
huolellinen suunnittelu, verkostoituminen sekä laaja ja tavoitteellinen 
yhteistyö muiden kalastuskokoelmia ylläpitävien museoiden ja 
tiedemaailman kanssa. Kunta tarvitsee hankekumppaneikseen 
esimerkiksi Suomen Saamelaisten kansallismuseo Siidan, 
Metsähallituksen, Luken, ELY:n sekä tietysti itse lohestuskulttuuria 
elävien ja eläneiden muodossa. 
  
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus pitää hanketta tärkeänä, hanketta tulee edistää. 
Kunnanhallitus siirtää asian valmistelun elinvoimalautakunnalle.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Elinvoimalautakunta  
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Kunnanhallitus § 50 28.02.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut keskusteluasiat 
 
Kh 28.02.2022 § 50  

 
Päätös: 
 
-Ympäristöministeriön lausuntopyyntö koskien Suomen 
osallistumista Norjan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, 
mm. Nuvvosin mökkialueiden laajentaminen 
 
Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan valmistelemaan lausunnon 
Ympäristöministeriölle. Kunnanjohtaja voi käyttää apunaan muita 
johtoryhmän jäseniä. Lausunto toimitetaan kunnanhallituksen 
jäsenille ennen lausunnon antamista. 
 
-Inari-Saariselkä matkailun hallituksen jäsenen nimeäminen 
 
Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja nimetään Inari-Saariselkä 
matkailun hallituksen jäseneksi. 
 

  
Jakelu Kunnanjohtaja 
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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 
 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50 
  

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

 Pykälät 
 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 43, 47 
  

 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 
 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 43, 47 
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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 
 41 30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
 42  päivää 
  

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

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 49 
 

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 

 


