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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 13:00 - 16:00 Puheenjohtaja  
 Länsman Vesa 13:00 - 16:00 Varapuheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 13:00 - 16:00 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 13:30 - 16:00 Jäsen  
 Porsanger Veikko 13:00 - 16:00 Varajäsen  
 Lukkari Sammol 13:00 - 16:00 Valtuuston 

varapuheenjohtaja 
 

 Aikio Mika 13:00 - 16:00 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 
Poissa Pohjanrinne Arto Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura Jäsen  
 Holmberg Aslak Jäsen  
 Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 
Muu Pieski Taina  13:00 - 16:00 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 13:00 - 16:00 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 13:00 - 16:00 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Väinö Guttorm Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

112 - 135 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 9.6.2022 
 
 
 
Marjatta Kordelin  Veikko Porsanger 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 15.06.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 112 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 08.06.2022 § 112  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 113 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 08.06.2022 § 113  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Kordelin ja Veikko 
Porsanger. 

 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2022 6 
 
Kunnanhallitus § 114 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 08.06.2022 § 114  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään seuraavat asiat: 
 -Valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksyminen 
 -Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma 
 -Juoiggastit hankkeen lisämääräraha vuodelle 2022 
 -Ulkokuntosali Utsjoen kirkonkylälle 
 -Lisämääräraha Karigasniemen palvelutalon tien rakentamiseen 
 -Osa-aikaisen opintovapaan hakemus 
 -Kunnan edustus vuoden 2022 kutsunnoista 
 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti täydennettynä 

puheenjohtajan esittämillä lisäasioilla. 
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Kunnanhallitus § 115 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 08.06.2022 § 115  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 116 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 08.06.2022 § 116  

Kuntaan on tullut 5 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 § 117 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Luottamustoimen hoitamisen päättyminen, Antti Katekeetta 
 
63/00.02.00/2021 
 
Kh 08.06.2022 § 117  

Antti Katekeetta on toiminut valtuustossa Suomen Keskustan ja 
Suomen Ruotsalaisen Kansanpuoleen 4. varavaltuutettuna, 
tarkastuslautakunnan varajäsenenä (Eeva Nuorgam), sekä 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän varajäsenenä (Uula 
Tapiola). 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 
- toteaa Antti Katekeetan luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi 
- suorittaa uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen ja Kolpeneen 
palvelukeskuksen varajäsenen vaalin. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että Suomen 
Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton 
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä:  
 
1. Nuorgam Eeva 
2. Halonen Markku 
3. Wargh Kirsi-Marja 
4. Nousuniemi Jouni 
5. Halonen Leevi 
6. Länsman Arvi 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Anni Ahlakorpi saapui kokoukseen asian 
esittelyn aikana klo 13.30. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2022 10 
 
Kunnanhallitus § 118 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 30.5.2022 kokouksen täytäntöönpano 
 
16/00.02.00/2022 
 
Kh 08.06.2022 § 118  

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 6.6.2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuusto 30052022 kutsu 
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Kunnanhallitus § 119 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

House of Laplandin yhtiökokousedustajan nimeäminen 
 
197/00.01.05/2014 
 
Kh 08.06.2022 § 119  

House of Lapland Oy on vuonna 1999 perustettu Lapin alueellinen 
markkinointi- ja viestintätalo. House of Lapland on voittoa 
tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistaa Lapin kunnat ja 
korkeakoulut. House of Laplandin päätehtävänä on huolehtia, että 
Lappi näkyy, kuuluu ja kiinnostaa matkakohteena, asuinpaikkana, 
kuvauslokaationa sekä bisnesympäristönä. Tehtävää toteutetaan 
muun muassa markkinoinnin ja sosiaalisen median viestinnän 
keinoin.  
 
House of Laplandin yhtiökokousedustajana on toiminut 
kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio. Seuraava yhtiökokous 
pidetään 23.6.2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää House of Laplandin yhtiökokousedustajaksi 
kunnanjohtaja Taina Pieskin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu House of Lapland  
 Nimetty edustaja  
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Perusturvalautakunta § 34 17.05.2022 
Kunnanhallitus § 120 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha, perusturvalautakunta 
 
62/02.02.00/2021 
 
Petultk 17.05.2022 § 34 
  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. 
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman 
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää 
määrärahan siirroista tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain 
budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % 
lautakunnan kokonaismenoista. Tämän ylittävältä 
osalta muutokset on esitettävä valtuustolle. Lisäksi nettomenon 
ylittävät määrärahaesitykset sekä investointien määrärahamuutokset 
on aina esitettävä valtuustolle.  
 
Vuoden 2022 talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät mm. 
sosiaalitoimen ja kuntoutuksen tulosyksiköillä ja ylityksiä ei  pystytä 
kattamaan perusturvalautakunnan talousarvioon budjetoitujen 
määrärahojen siirroilla.  
 
Lisävalmistelu: 
Lisämäärärahan tarve johtuu kuntalaisten palvelutarpeiden 
lisääntymisestä ja sijaisen palkkausmenoista. 
Koronasta aiheutuviin kustannuksiin on varattu vuodelle 2022 
määrärahaa 40.000€ ja tällä hetkellä menot ovat ylittyneet reilut 
43.000. Näihin kustannuksiin haetaan lisämäärärahaa myöhemmin  
valtionavustuksen selvittyä ( Vuoden 2022 koronakustannusten 
korvausmenettelystä ei ole vielä säädetty). 
 
Lisämäärärahaesitys: 
Menot: 
- lastensuojelun avohuoltoon lisämäärärahaa palkkausmenoihin 
9.000€  ja palvelujen ostoihin 102.000 yht. 111.000 
- Vammaispalveluun tarvitaan lisää rahaa  palvelujen ostoihin 
13.000€. 
- Kehitysvammahuoltoon palvelujen ostoihin 25.000€  
- Kuntoutukseen palvelujen ostoihin 45.000 € 
  yhteensä    194.000 
 
Tulot/  investointiohjelma 2022 
- Sosiaali- ja terveystoimi, terveyskeskuksen Lifecare-ohjelmiston 
päivitykset/hankinnat, kirjataan tuloksi 154.264€.  
Kunta saa päivitysten kustannuksiin Lapin hyvinvointialueen ICT-
muutostukirahoituksesta 154.264€.  
 
Esitetty lisämäärärahaesitys laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien 
suunnitelmien ja palvelujen toteutumisen mukaan, mutta 
luonnollisesti kaikilta osin tarkkaa menoarviota ei voida 
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Perusturvalautakunta § 34 17.05.2022 
Kunnanhallitus § 120 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

loppuvuodelle tehdä, koska suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista 
ovat lakisääteisiä, eikä tulevia palveluntarpeita voi ennustaa.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevan valmistelun mukaisen 
lisämääräehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 120  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan tekemän 
lisämäärärahaesityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 40 17.05.2022 
Kunnanhallitus § 121 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määräaikainen tehtäväkohtainen palkanlisä terveydenhoidon ja sosiaalihuollon 
hoitohenkilöstölle aj. 1.5.-30.9.2022 
 
35/01.02.01/2022 
 
Petultk 17.05.2022 § 40 
  

Maaliskuun 1. päivän 2022 jälkeen on kunnanjohtaja tehnyt 
viranhaltijoiden esityksestä viranhaltijapäätöksen rekrytointilisän 
maksamisesta sotepuolelle sijaisiksi tuleville työntekijöille pois lukien 
viranhaltijat. Tätä rekrytointilisää maksetaan 1-2 viikon sijaisuudesta 
150€ ja 200 €/kk maksimissaan kahdelta ensimmäiseltä työskentely 
kuukaudelta.  Tarkoituksena on ollut houkutella Utsjoelle hoitoalan 
ammattilaisia ja kompensoida mahdollisesti asumisesta ja matkoista 
johtuvia kustannuksia. 
  
Tämän rekrytointilisän ulkopuolelle jäävät toistaiseksi voimassa 
olevissa työsuhteissa olevat sekä pitkiä sijaisuuksia tekevät henkilöt. 
Näiden henkilöiden kohdalla työtehtävät ovat muuttuneet kuluneen 
kahden vuoden aikana ja moni on joutunut astumaan oman 
ammattiosaamisensa äärirajoille. Koronanäytteen otot, jäljitykset ym. 
koronaan liittyvät uudet työtehtävät on hoidettu Utsjoella pääosin 
oman henkilöstön voimin ilman minkäänlaista lisäkorvausta. Lisäksi 
toimenkuvia on jouduttu tarkistamaan, jotta asiakkaiden 
palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan mahdollisimman hyvin.  
Työtehtävät on voitu hoitaa ainoastaan henkilöstön äärimmäisen 
sitoutumisen ja joustamisen ansiosta.  
 
Vuoden alussa tulleen tartuntatautilain 48 a § määräaikainen 
lakimuutos on aiheuttanut hoitohenkilökunnassa merkittävää 
liikehdintää ja pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut ja siihen liittyvä 
ylityö- ja vuoronvaihtokielto ovat aiheuttaneet kuormitusta 
henkilökunnassa, mikä osaltaan on kärjistänyt ennestään haastavaa 
tilannetta. Lisäksi rekrytointi ei ole tuottanut hakijoita aikaisempien 
vuosien tapaan. Sijaiset saavat rekrytointilisää, mutta pysyvää 
henkilöstöä ei ole palkittu venymisestä ja sitoutumisesta mitenkään.  
 
Kannustamisen ja tasapuolisuuden vuoksi sekä henkilöstön 
motivoimiseksi ja pitämiseksi Utsjoen kunnassa ehdotan 6 % 
tehtäväkohtaista palkanlisää niille henkilöille, jotka ovat olleet 
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai tekevät yli kahden 
kuukauden sijaisuutta. Tämä palkanlisä maksettaisiin 
kesälomakuukausilta 1.5.-30.9 ja palkanlisää maksettaisiin 
työskentely kuukausilta - ei loman ajalta. Tätä 6 %:n 
tehtäväkohtaista palkanlisää ei makseta viranhaltijoille.  
 
Allaolevaan taulukkoon on lueteltu ne ammattiryhmät, joita 
palkanlisä koskee. Budjettivaikutus tällä on perusturvan 
talousarvioon seuraava: 
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Perusturvalautakunta § 40 17.05.2022 
Kunnanhallitus § 121 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 tehtävä- 

kohtainen 
palkka 5 kk 

teht.koht. 
palkka 6 %  
korotuksella 

6 %:n palkankorotus  
sivukuluineen, jossa   
huomioitu 4 viikon 
vuosiloma/työn- 
tekijä) 

Sairaanhoitajat ja 
terveydenhoitajat (11) 

 
147 197,05 

 
156 028,97 

 
8 760 

lähihoitajat (18)  204 984,90 217 284 12 200 
laitoshuoltaja (3) 30 180 31 990 1 790 
hoivatt/ auttaja-aslak/ 
toiminnanohjaaja (5) 

 
53 231,75 

 
56 532,05 

 
3 180 

laboratoriohoit./ 
hammashoitaja 

 
24 594 

 
26 069,64 

 
1 460 

Kustannukset 6 %:n 
palkankorotuksesta yht 

   
27 390 

 
 
Valmistelija: Hoitotyön johtaja 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää 
kunnanhallitukselle ylläolevan valmistelun mukaisen 6%:n 
tehtäväkohtaisen palkanlisän myöntämistä edellä kuvatuille  
hoitoalan henkilöille, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteessa tai tekevät yli kahden kuukauden sijaisuutta (eivätkä 
ole saaneet rekrytointilisää). Tämä palkanlisä maksettaisiin 
kesälomakuukausilta 1.5.-30.9.2022 ja palkanlisää maksettaisiin 
työskentely kuukausilta -ei loman ajalta. Tätä 6 % :n 
tehtäväkohtaista palkanlisää ei makseta viranhaltijoille.  
Tehtäväkohtaisen palkanlisän (6% tehtäväkohtaisesta palkasta) 
maksamisesta aiheutuu kustannuksia 27.390€ ja näihin 
kustannuksiin haetaan valtuustolta 27.390€ lisämäärärahaa.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen ja 
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
hyväksyttäväksi edellä olevan valmistelun mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Markku Halonen esitti  6%:n tehtäväkohtaisen palkanlisän 
myöntämistä  myös virkasuhteiselle vastaavalle sairaanhoitajalle, 
jota esitystä lautakunnan jäsenet kannattivat. Kirsi-Marja Wargh 
esitti lisän maksamista myös hoitotyön johtajalle, mutta veti 
esityksensä pois ennen päätöksentekoa. 
 
Perusturvalautakunta hyväksyi valmistelijan ehdotuksen lisäyksellä, 
että 6 % :n  lisä maksetaan myös vastaavalle sairaanhoitajalle  ja 
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
hyväksyttäväksi edellä olevan valmistelun mukaisesti. 
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Perusturvalautakunta § 40 17.05.2022 
Kunnanhallitus § 121 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 Hoitotyön johtaja Päivi Kontio poistui kokouksesta päätöksen ajaksi.  
 
Kh 08.06.2022 § 121  

 
Perusturvalautakunta päätti 17.5.2022 pidetyssä kokouksessa, että 
6 % palkanlisä maksetaan myös vastaavalle sairaanhoitajalle. 
Lisämäärärahan tarve ko. lisäys huomioiden on yhteensä 28.840 €. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy lisämäärärahan tehtäväkohtaisen 
palkanlisän maksamisen aiheuttamiin kustannuksiin 28.840 € 
perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti, ja esittää sen edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 31 17.05.2022 
Kunnanhallitus § 122 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sairaanhoitajan viran lakkauttaminen 
 
75/01.01.00/2017 
 
Petultk 17.05.2022 § 31 
  

Vuodeosastolla on sairaanhoitajan virka, joka vapautuu 1.9.2022 
alkaen.  Kunnassa on tehty päätös, että virat muutetaan niiden 
vapautuessa toimiksi jos tehtävän luonne sen sallii. 
Viran lakkauttamisesta päättää valtuusto.  
 
Valmistelija: Hoitotyön johtaja Päivi Kontio 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että vuodeosaston 
sairaanhoitajan virka lakkautetaan 1.9.2022 alkaen.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Kh 08.06.2022 § 122  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi vuodeosaston sairaanhoitajan viran lakkauttamisen 
1.9.2022 alkaen perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Sivistyslautakunta § 71 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 123 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Omatoimikirjaston investointimääräraha 
 
44/12.03.02/2022 
 
Sivltk 24.05.2022 § 71 
  

Omatoimikirjastolle on varattu vuodelle 2022 investointimäärärahaa 
20 000€. Hallintokuntia pyydettiin tarkistamaan johtoryhmän 
kokoukseen 10.5.2022 mennessä omat investoinnit ja esittämään 
mahdolliset muutokset ja siirrot ensi vuodelle. Sivistystoimen 
investoinneista käytiin keskustelua sivistystoimen johtavien 
viranhaltioiden kanssa ja todettiin, että suurin osa sivistystoimen 
investoinneista on jo käytetty. Ainut mahdollinen määrärahan siirto 
voisi kohdistua omatoimikirjastoon, sillä sen suunnittelu on aloitettu, 
mutta suunnittelu sekä toteutus ovat vielä kesken. Omatoimikirjaston 
investointimäärärahan siirtäminen vuodelle 2023 antaisi kirjaston 
henkilökunnalle enemmän aikaa suunnitteluun, valmisteluun sekä 
käytännön toteuttamiseen. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle omatoimikirjaston investointimäärärahan siirtämisestä 
vuodelle 2023. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 123  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi omatoimikirjaston investointimäärärahan siirtämisen 
vuodelle 2023. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 53 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 124 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teknisen lautakunnan investointiohjelman muutos vuosille 2022-2024 
 
62/02.02.00/2021 
 
Teknltk 24.05.2022 § 53 
  

Vt. kiinteistöpäällikkö esittelee teknisen lautakunnan muutetun 
investointiohjelman kokouksessa. 
 
Investointiohjelma oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan 
investointiohjelman vuosille 2022-2024 ja esittää sen edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

Kh 08.06.2022 § 124  
Teknisen lautakunnan muutettu investointiohjelma 
oheismateriaalina. Kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esittelee 
muutokset kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi muutokset vuosien 2022-2024 investointiohjelmaan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 125 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tontin ostotarjous, Uula Tapiola 
 
77/10.00.02/2018 
 
Kh 08.06.2022 § 125  

Uula Tapiola on 24.5.2022 toimittanut Utsjoen kunnalle 
ostotarjouksen tontista, joka sijaitsee Utsjoen kirkonkylän 
asemakaava-alueella korttelissa AL-1, 4, tontti nro 2. Tontti on 
rakentamaton. Valtuusto on vahvistanut ko. kaavamerkinnällä 
olevien tonttien myyntihinnaksi 40,00 euroa/rakennusoikeusneliö, 
tontin koko on n. 2803 m2. Rakennusoikeutta tontilla on 500 
kerrosneliötä, eli kauppahinnaksi muodostuu 20 000 euroa. 
 
Myyntipäätös sisältää rakentamisvelvoitteen. 
 
Kunnanhallitus on päätösvaltainen asiassa. 
 
Valmisteli: rakennustarkastaja. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää myydä tontin hakijalle kauppahinnalla  
20 000 euroa, hakemuksen mukaisesti. Kunnanhallitus valtuuttaa 
kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Ostotarjouksen tekijä  
 Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 126 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 08.06.2022 § 126  

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:  
Perusturvalautakunta 17.5.2022, Sivistyslautakunta 24.5.2022, 
Tekninen lautakunta 24.5.2022 ja Elinvoimalautakunta 3.6.2022. 
 
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 § 127 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 08.06.2022 § 127  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 128 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 08.06.2022 § 128  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kela - Tutkimus ja tieto ovat tarpeen uusien hyvinvointialueiden toiminnan 

suunnittelussa 
 - Kesälläkin Kela-asiat kannattaa hoitaa verkossa ja puhelimessa 
 
Lapin hyvinvointialue - Aluehallituksen pöytäkirjan ote 11.5.2022 § 108, Lapin 

hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus 
 
Metsähallitus - Liikkumislupa Kevon luonnonpuistoon 

 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 

 Tauko klo 15.10-15.20. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki ennen taukoa läsnä olleet henkilöt olivat edelleen paikalla. 
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Kunnanhallitus § 129 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksyminen 
 
Kh 08.06.2022 § 129  

Valmiuslain 12 §:n mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja 
poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä 
muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä 
hoitaminen myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.  
 
Utsjoen kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa on uudistettu. 
Samassa yhteydessä on uudistettu myös palvelualojen 
valmiussuunnitelmat. Suunnitelmat on uudistettu yhteistyössä 
hallintokuntien kanssa.  
 
Kunnan perustehtävänä on tuottaa kansalaisten peruspalvelut.  
Valmiussuunnittelun tavoitteena on, että kunta kykenee turvaamaan 
näiden peruspalveluiden häiriöttömän toiminnan myös erilaisissa 
häiriö- ja poikkeusoloissa.  
 
Kunnan toimintavarmuus kriisitilanteissa varmistetaan hyvällä  
valmiussuunnittelulla. Valmiussuunnittelussa mietitään etukäteen, 
millä tavoin yhteiskunnan elintärkeät palvelut turvataan kaikissa 
olosuhteissa. Yhteiskunnan varautumisen painopiste on viime 
vuosina selvästi siirtynyt poikkeusoloista normaaliolojen häiriö- ja 
erityistilanteisiin.  
 
Varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
muodostuu kunnan valmiussuunnitelman yleisestä osasta sekä 
hallintokuntien omista valmiussuunnitelmista. Päivitetyssä 
valmiussuunnitelman yleisessä osassa selvitetään mm. 
valmiussuunnittelua koskeva lainsäädäntö ja ohjeet, kunnan ja eri 
viranomaisten tehtävät häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, 
tiedottaminen ja tiedottamisvastuut. 
 
Kunnanhallitus hyväksyy valmiussuunnitelman yleisen osan ja kukin 
lautakunta omalta osaltaan palvelualuekohtaiset 
valmiussuunnitelmat.  
 
Valmiussuunnitelma esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.  
 
Valmistelija: rakennustarkastaja 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy valmiussuunnitelman yleisen osan. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli valmiussuunnitelman yleisen osan. 
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Kunnanhallitus § 129 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Sivistyslautakunta § 70 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 130 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma 
 
42/12.03.00/2022 
 
Sivltk 24.05.2022 § 70 
  

Utsjoen kunta on sitoutunut kehittämään kuntaan 
kulttuurikasvatussuunnitelman. Kulttuurikasvatussuunnitelma on 
vuosittain toistuva, etukäteen budjetoitu ja selkeillä sopimuksilla 
aikaansaatu kokonaisuus, jossa kunkin kunnan toivomalle 
ikäryhmälle taataan halutunlainen taide- ja kulttuurikasvatus. 
Kulttuurikasvatussuunnitelmat perustuvat lakiin kuntien 
kulttuuritoiminnasta. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan 
toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, 
harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja 
kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. 
Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu erillisen työryhmän 
kokouksissa ja kunnan kouluja ja varhaiskasvatusta konsultoiden. 
Työryhmän toimintaa on ohjannut kulttuurikasvatussuunnitelmia 
useisiin kuntiin valmistellut Henna Leisiö Uulun 
Lastenkulttuurikeskuksesta. 
 
Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma oheismateriaalina. 
 
Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja 
kunnanvaltuustolle 
1) että liitteissä oleva Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma 
hyväksytään sellaisenaan ja, 
2) että sivistystoimi velvoitetaan huomioimaan kunnan 
kulttuurikasvatussuunnitelma ohjaavana asiakirjana tulevassa 
toiminnassaan ja, 
3) että kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus huomioidaan 
sivistystoimen vuotuisia määrärahoja päätettäessä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan lisätään 
työryhmän jäsenet. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 130  

Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma liitteenä. 
 
Ehdotus: 
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Sivistyslautakunta § 70 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 130 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi liitteenä olevan Utsjoen 
kulttuurikasvatussuunnitelman. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
  
Liitteet Liite 2 Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma 
 
Jakelu Valtuusto  
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Sivistyslautakunta § 72 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 131 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Juoiggastit hankkeen lisämääräraha vuodelle 2022 
 
29/00.01.05/2020 
 
Sivltk 24.05.2022 § 72 
  

Juoiggastit! on Pohjoisimman Lapin Leaderin rahoittama hanke, 
jossa kehitetään lasten ja nuorten harrastustoimintaa musiikin 
parissa. Pääpaino on saamelaisessa perinteisessä musiikissa. 
Hankkeen päätavoitteena on kehittää verkostomainen toimintamalli, 
jolla Tenonlaakson alueen (Utsjoen, Tanan, Karasjoen ja Uniemen) 
nuorille tarjotaan tulevaisuudessa tavoitteellista musiikin 
harrastustoimintaa ja erityisesti saamelaisten perinteisestä 
vokaalimusiikkia. Hanke vahvistaa saamelaisnuorten saamen kielen 
käyttöä ja saamelaiskulttuurin tuntemusta sekä kehittämistä rajan yli 
tapahtuvan mielekkään tekemisen myötä. Hankkeen aikataulu oli 
alun perin vuosi 2021 ja hankkeen tositteelliset kustannukset ovat 72 
000 euroa (sekä talkootyötä/vastikkeetonta työtä 8 000 euroa). 
Hankkeen rahoitus on 80 000 euroa, josta 30 240 EU-osuus, 27 360 
valtion osuus, 14 400 kuntarahaa toimintaryhmältä ja 8 000 euroa 
vastikkeetonta työtä.  
 
Koronan ja rekrytointivaikeuksien takia hanketta on ollut vaikea 
toteuttaa aikataulussa. Jatkoaikaa halutaan hakea 31.12.2022 
saakka, koska hankkeessa on jäänyt rahoitusta käyttämättä 24 478 
euroa. Samoin haetaan muutosta budjettiin. Jatkoajasta ja 
budjettimuutoksista projektin vetäjä Kati Eriksen on keskustellut 
Leaderin toiminnanjohtaja Annika Kostamon kanssa, joka puoltaa 
muutoksia. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle että 
1) Juoiggastit-hankkeelle myönnetään lisämääräraha vuodelle 2022 
 
Tulot yhteensä 24 478 € 
Menot yhteensä 31 739 € 
netto    8 000€  
 
2) Juoiggaistit-hankkeelle avataan kustannuspaikka vuodelle 2022 
 
3) Juoiggaistit- hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.12.2022 asti 
 
4) Juoiggastit-hankkeen budjettiin haetaan muutos oheismateriaalin 
mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 72 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 131 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 131  

Vastikkeeton työ 8000 € on virheellisesti laskettu mukaan hankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Lisämäärärahaesitys on korjattu yhdessä 
sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen kanssa vastaamaan 
hankkeen todellisia tositteellisia kustannuksia. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi Juoiggastit-hankkeen korjatun 
lisämäärärahaesityksen vuodelle 2022 seuraavasti: 
 
Tulot yhteensä 24 478 € 
Menot yhteensä 23 739 € 
Netto koko hankeajalta          0 €  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 8/2022 30 
 
Sivistyslautakunta § 69 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 132 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ulkokuntosali Utsjoen kirkonkylälle 
 
41/12.04.02/2022 
 
Sivltk 24.05.2022 § 69 
  

Utsjoen kunnan vapaa-aikatoimi ja elinvoimatoimi ovat mukana 
Pohjoisimman Lapin Leader -nuorisohankkeessa, jonka tavoitteena 
on parantaa nuorten viihtyvyyttä kunnassa. Kunnassa järjestettiin 
nuorille äänestys, jossa nuoret saivat äänestää mieluistaan ideaa, 
jota lähdetään hankkeen avulla edistämään. Äänestyksen voitti 
Ulkokuntosali Utsjoen kirkonkylälle. 
Utsjoen kunnan vapaa-aikatoimi sekä elinvoimatoimi ovat 
konsultoineet teknistä toimea ulkokuntosalin sijoittamisesta ja ovat 
esittäneet tekniselle lautakunnalle yhdessä, että ulkokuntosali 
tultaisiin sijoittamaan Ailigastalon ja musiikkitalon väliin, katoksen 
alle.Oheismateriaalina kuva sijoituspaikasta. Ulkokuntosalin 
yhteyteen on suunnitteilla myös ajanviettoa palvelevia kohteita kuten 
penkkejä sekä infotauluja. Tarkempi hankesuunnitelma muotoutuu 
kesän 2022 aikana. 
Alustava kustannusarvio hankkeelle on 36 363,64 € josta Leader 
kustantaa 21 272,72 €.  
Kunnan omavastuuosuus on 2 363,64€. 
Yksityisenä sponsorirahana katetaan 6 363,64 €. 
Talkootyönä katetaan 6 363,64 €. Talkootyön arvo on 15 €/h, ja 45 
€/h konetyönä. 
 
Tulot   34 000 € 
Menot 36 363,64 € 
Netto   -2 363,64 € 
 
Asian valmisteli hankekoordinaattori Siiri Uino ja vs. vapaa-
aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja -
valtuustolle, että 
1) hankkeelle myönnetään vaadittu omavastuuosuus 2 363,64 € 
2) että hankkeelle luodaan oma kustannuspaikka nuorisotoimen 
hankkeiden alle. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 132  
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Sivistyslautakunta § 69 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 132 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talkootyö 6363,64 € on virheellisesti laskettu mukaan hankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Lisämäärärahaesitys on korjattu yhdessä 
sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen kanssa vastaamaan 
hankkeen todellisia tositteellisia kustannuksia. Kyseessä on 
investointiprojekti. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi Ulkokuntosali Utsjoen kirkonkylälle 
investointiprojektin korjatun lisämäärärahaesityksen vuodelle 2022 
seuraavasti: 
 
Tulot yhteensä 27 636,36 € 
Menot yhteensä 30 000,00 € 
Netto    2 363,64 €  
 

 Päätös: 
 
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 133 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Karigasniemen palvelutalon tien rakentamiseen 
 
Kh 08.06.2022 § 133  

Utsjoen kunta on myynyt Karigasniemen taajamasta tilasta 
määräalan rno: 890-403-140-5. 
 
Alueelle on aikomus rakentaa palvelutalo asuntoineen. 
 
Utsjoen kunta on esisopimuksessaan 20.12.2021 sitoutunut 
kustantamaan tielinjauksen Destian hiekkahallille, myytävän 
määräalan läpi. Tie tulee rasittamaan ko. kiinteistöä. 
 
Hankkeen toteutuminen on tullut realistiseksi vasta nyt, kevään 
aikana, kun toteutumisen ehtona ollut ARA rahoitus on varmistunut. 
 
Saadun työtilauksen/tarjouksen mukaan tien kustannus on 30 000 
euroa ja se toteutetaan kuluvan vuoden (2022) kesällä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 30 000 euroa vuoden 2022 
investointiohjelmaan Karigasniemen palvelutalon tien rakentamista 
varten. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 134 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osa-aikaisen opintovapaan hakemus 
 
Kh 08.06.2022 § 134  

Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi hakee osa-aikaista 
opintovapaata ajalle 10.8.2022-31.5.2023 siten, että opintovapaa on 
40% ja työaika 60%. Työtehtävien järjestelyistä opintovapaan aikana 
keskustellaan kokouksessa. Hakemus on kokonaisuudessaan 
nähtävillä kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen 
osa-aikaisen opintovapaan ajalle 10.8.2022-31.5.2023. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Opintovapaan hakija 
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Kunnanhallitus § 135 08.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnan edustus vuoden 2022 kutsunnoissa 
 
92/00.04.00/2017 
 
Kh 08.06.2022 § 135  

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään 
edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan sekä 
kutsuntalääkärin kutsuntatoimitukseen. Kutsunnat pidetään Utsjoella 
16.8.2022 klo 12.00 alkaen.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan 
perusturvajohtaja Nanna Miettusen sekä kutsuntalääkäriksi 
vastaavan lääkärin. Lisäksi kunnanhallitus nimeää Päivi Kontion 
varaedustajaksi kutsuntalautakuntaan. 
 
Kunnanhallitus nimeää henkilön esittämään kunnan tervehdyksen 
kutsunnanalaisille. 
 
Päätös: 
 
Anni Ahlakorpi esitti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja nimetään 
esittämään kunnan tervehdys kutsunnanalaisille. Anni Ahlakorven 
esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Nimetyt henkilöt  
 Jääkäriprikaati  
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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 
 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 
  

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

 Pykälät 
 116, 119, 125, 129, 134, 135 
  

 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 
 116, 119, 125, 129, 134, 135 
  
 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 

 


