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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2022 2 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 11:00 - 13:25 Puheenjohtaja  
 Länsman Vesa 11:00 - 13:25 Varapuheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 11:00 - 13:25 Jäsen  
 Pohjanrinne Arto 11:00 - 13:25 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 11:00 - 13:25 Jäsen  
 Holmberg Aslak 11:00 - 13:25 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 11:00 - 13:25 Jäsen  
 Tapiola Uula 11:00 - 13:25 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Lukkari Sammol 11:00 - 13:10 Valtuuston 
varapuheenjohtaja 

 

 Aikio Mika 11:00 - 13:25 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 
Poissa Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 
Muu Pieski Taina  11:00 - 13:25 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 11:00 - 13:25 Pöytäkirjanpitäjä  
 Lukkari Minna 11:00 - 13:25 Tekninen sihteeri  
 Aikio Leena 11:00 - 13:25 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 Väinö Guttorm Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

86 - 98 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 10.4.2022 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Marjatta Kordelin 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 17.05.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 86 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 10.05.2022 § 86  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 87 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 10.05.2022 § 87  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Marjatta Kordelin. 
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Kunnanhallitus § 88 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 10.05.2022 § 88  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Ehdokkaiden 
nimeäminen Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitukseen ja 
Lausuntopyyntö moottorikelkkailu- ja mönkijäajelureitistä Utsjoella. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin puheenjohtajan esittämillä lisäasioilla 

täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 89 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 10.05.2022 § 89  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 90 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 10.05.2022 § 90  

Kuntaan on tullut 0 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. 
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Kunnanhallitus § 57 28.03.2022 
Kunnanhallitus § 91 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinvoimajohtajan viran täyttö 
 
Kh 28.03.2022 § 57 
  

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio on irtisanoutunut 
tehtävästään, ja hän jää vuosilomalle 2.4.2022 alkaen 
 
Kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle virkanimikkeen muuttamista 
elinvoimajohtajaksi sekä viran kelpoisuusehtojen muuttamista. 
Kunnanvaltuusto kokoontuu 7.4.2022.  
 
Viranhaltijatyönä valmisteltu hakuilmoitus liitteenä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että elinvoimajohtajan virka laitetaan auki 
valtuuston hyväksyttyä virkanimikemuutoksen sekä viran 
kelpoisuusehdot. Kunnanhallitus hyväksyy viran hakuilmoituksen. 
Viran hakuaika päättyy 5.5.2022. Kunnanhallitus valitsee 
haastatteluun kutsuttavat hakijat ja suorittaa haastattelut. 
Kunnanhallitus tekee esityksen valittavasta henkilöstä valtuustolle 
siten, että virkavaali voidaan suorittaa viimeistään valtuuston 
kesäkuun kokouksessa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 10.05.2022 § 91  

 
Elinvoimajohtajan virka julistettiin haettavaksi 28.3.2022. 
Viran hakuaika päättyy 5.5.2022 klo 15.00. Hakuilmoitus on julkaistu 
kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-
sivuilla, Inarilaisessa sekä Kuntarekry.fi ja Mol.fi palveluissa. 
 
Hakuilmoitus sekä jäljennökset hakemusasiakirjoista toimitetaan 
kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina ennen kokousta. 
Alkuperäiset hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä 
kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavat henkilöt sekä sopii 
haastattelujen käytännön järjestelyistä. 
 
Päätös: 
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Kunnanhallitus § 57 28.03.2022 
Kunnanhallitus § 91 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanjohtaja totesi, että määräaikaan mennessä saapui neljä 
hakemusta. Virkaa hakivat Johanna Mikkola, Jani Guttorm, Marja 
Männistö ja Tanja Lepistö. 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua kaikki neljä hakijaa 
haastatteluun. Haastattelut suoritetaan 16.5. Haastatteluihin voivat 
osallistua kaikki kunnanhallituksen ja valtuuston jäsenet.  
 
  

 
Jakelu Keskushallinto  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2022 11 
 
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 
Kunnanhallitus § 92 10.05.2022 
 

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 
Kunnanhallitus § 92 10.05.2022 
 

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 
Kunnanhallitus § 92 10.05.2022 
 

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 
Kunnanhallitus § 92 10.05.2022 
 

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 
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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 
Kunnanhallitus § 92 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin 
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. 

 
 
Kh 10.05.2022 § 92  

Kunnanhallituksen aiemmassa käsittelyssä on huomattu 
menettelytapavirhe. Virheen korjaaminen edellyttää, että aiempi 
päätös kumotaan, asia käsitellään uudelleen ja siitä annetaan uusi 
päätös. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus kumoaa 28.2.2022 § 40 päätöksen 
menettelytapavirheen vuoksi. 
 
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: 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger oli 
läsnä kokouksessa keskustelun ajan. 
 
Puheenjohtaja esitti päätökseen lisättäväksi, että noudatetaan 
valtuuston päätöstä 16.6.2020 § 16 koskien maankäyttösopimuksia 
ja kehittämiskorvausta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Uula Tapiola poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi. 
 
Ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan esittämällä lisäyksellä 
täydennettynä. 
 
 
 

Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 93 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

SEG, hallituksen jäsenen nimeäminen 
 
25/00.06.00/2022 
 
Kh 10.05.2022 § 93  

SEG (SÁMI EALÁHUS- JA GUORAHALLANGUOVDDÁŠ) on Tanan 
kunnassa sijaitseva saamelainen konsulttiyritys, joka tarjoaa 
palveluita projektinhallintaan, arviointi- ja suunnittelutyöhön, 
yrityskonsultointiin ja prosessien hallintaan. Myös Tana Saamen 
kielikeskus on osa SEG:n toimintaa. SEG edistää saamelaisalueiden 
elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehitystä. Utsjoen kunta on 
mukana SEG:n toiminnassa omistajana ja käytännön yhteistyöstä 
esimerkkinä on käynnissä oleva Interreg-rahoitteinen yhteisprojekti 
Deanuleagis Sámástit. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit 
Aikio on nimetty hallituksen edustajaksi ja hänen toimikausi päättyy 
31.5.2022. Hallituksen kokoukset pidetään pohjoissaamen ja norjan 
kielillä. SEG:ssä on meneillään organisoitumiseen liittyvä muutos.  
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan sekä tekee SEG:n 
yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenestä ja varajäsenestä. 
Uusi hallituskausi alkaa 1.6.2022.  
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi Aslak Holmbergin ja 
päätti esittää yhtiökokoukselle hallituksen jäseneksi Aslak 
Holmbergin ja varajäseneksi Laura Niittyvuopio-Vallen. 

  
 
Jakelu SEG  
 Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 94 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 10.05.2022 § 94  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 95 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 10.05.2022 § 95  

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 5.5.2022. 
 
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 § 96 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 10.05.2022 § 96  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Eurooppatiedotus - Eurooppatiedotuksen uutiskirje 2/2022 
 
Kela - Toimeentuloturvainfo: Uusi työvoimapalvelumalli voimaan 2.5.2022 
 
Kittilän kunta - Pöytäkirjan ote Kh 12.4.2022 § 129 Ympäristönsuojelun yhteistä 

toimielintä koskeva sopimus 
 
Korkein hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2021 
 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 
 - Lappeenranta-seminaari 18.-19.8.2022 
  
Tiedonhallintalautakunta 
 - Yleiskirje; Asiakirjojen käsittelytapa muuttui vuoden 2022 alussa 
 
Ympäristöministeriö - Päätös; Suomalaisten jäsenten nimeäminen suomalais-

norjalaiseen rajavesistökomissioon kaudelle 2022-2025. 
 
Päätös: 
 
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös kunnan vakuutusten 
kilpailuttamisesta. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 97 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdokkainen nimeäminen Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitukseen 
 
Kh 10.05.2022 § 97  

Leaderin hallituksessa on 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Hallitus 
muodostetaan ns. kolmikantaperiaatteella eli 1/3 paikoista on 
kuntaedustajien, 1/3 yhdistysten ja järjestöjen ja 1/3 alueen 
yksityisten ja yritysten. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi 
ja yksi edustaja voi olla hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kuusi 
vuotta. 
 
Leader Pohjoisin Lappi ry pyytää Utsjoen kuntaa nimeämään 
ehdokkaansa hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallituksen 
jäseneksi elinvoimajohtajan sekä varajäseneksi Kati Eriksenin. 
Elinvoimajohtajan sijaisena hallituksesssa toimii matkailuvastaava 
Sonja Sistonen, kunnes uusi elinvoimajohtaja aloittaa tehtävässään. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Leader Pohjoisin Lappi ry  
 Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 98 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausuntopyyntö moottorikelkkailu- ja mönkijäajelureitistä Utsjoella 
 
5/00.04.00/2017 
 
Kh 10.05.2022 § 98  

 
Metsähallitus pyytää uutta lausuntoa moottorikelkkailu- ja 
mönkijäajelureitistä Utsjoen kirkonkylän itäpuolelle 
jätevedenpuhdistamon ja jäteaseman ympäristössä Sullamintien 
päässä. Perusteena uudelle lausuntopyynnölle on se, että reitin 
sijainti on tarkentunut ja ulottuu osittain aiemmin pyydetyn lausunnon 
karttarajauksen ulkopuolelle. 
 
Utsjoen kunnanhallitus on 31.3.2021, 34 § lausunut silloisesta 
alueesta, että kunta ei vastusta lyhyen mönkijä- ja 
moottorikelkkareitin sijoittamista alueelle ja siltä osin valmistelua ja 
jatkokäsittelyä voidaan jatkaa. 
 
Hankkeesta on pyydetty eri tahoilta lausuntoja mm. Lapin ely-
keskukselta, joka toteaa seuraavaa:  
 
Alueella olevan lainvoimaisen yleiskaavan mukaan maisemaa 
muuttavia toimenpiteitä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä 
tarkoitettua maisematyölupaa. Lisäksi todetaan, että Kaldoaivin 
paliskunnan kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää. 
 
Hakemuksen mukainen moottorikelkkailu- ja mönkijäajelurata 
sijoittuu Utsjoki-Mantojärven arvokkaalle harjualueelle, joka on 
maisemallisesti merkittävä. 
 
Alueella ei tule tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat 
merkittäviä, haitallisia muutoksia muodostuman geologisiin ja 
maisemallisiin arvoihin. Alueella ei esim. tule tehdä mittavia 
maanmuokkaustoimenpiteitä, kuten esim. maaleikkauksia. 
Muodostumassa sijaitsevia suppakuoppia ei myöskään tule täyttää 
tai muutoin muokata. 
 
Yleisesti hankkeesta voidaan todeta, että kunnan tulee saada 
maisematyölupakäsittelyynsä hankkeesta ns. tarkepiirros, eli 
reittisuunnitelma pituus- ja poikkileikkauksin, josta voidaan arvioida 
ympäristölle aiheutuvia haittoja ja vaurioita. 
 
Lausuntoaika on lausuntopyyntöön merkitty 24.5.2022, mutta 
lausunnon antamiseen on anottu ja saatu lisäaikaa 12.5.2022 
saakka. 
 
Valmistelu: rakennustarkastaja 
 
Ehdotus: 
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Kunnanhallitus § 98 10.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunta puoltaa hankkeen suunnittelun ja jatkokäsittelyn 
jatkamista esitettyjen lausuntojen pohjalta.  
 
Päätös: 
Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger oli 
läsnä kokouksessa keskustelun ajan. 
 

 Puheenjohtaja esitti, että Metsähallitusta pyydetään hankkimaan 
Inarin Lapin Vesi Oy:ltä kannanotto asiasta. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

 
 Ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan esittämällä lisäyksellä 

täydennettynä. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Sammol Lukkari poistui kokouksesta 

keskustelun aikana klo 13.10. 
  
 
Jakelu Metsähallitus  
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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 
 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 98 
  

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

 Pykälät 
 90, 93, 97 
  

 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 
 90, 93, 97 
  
  
 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 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
   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 

 


