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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 13:00 - 16:40 Puheenjohtaja  
 Länsman Vesa 13:00 - 16:40 Varapuheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 13:00 - 16:40 Jäsen  
 Pohjanrinne Arto 13:00 - 16:40 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 13:00 - 16:40 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 13:00 - 16:40 Jäsen  
 
Poissa Holmberg Aslak Jäsen  
 Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 
Muu Pieski Taina 13:00 - 16:40 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 13:00 - 16:40 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 13:00 - 16:40 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Väinö Guttorm          Taina Pieski    Marja Länsman 
 puheenjohtaja           pöytäkirjanpitäjä § 140          pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

136 - 158 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 5.9.2022 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Arto Pohjanrinne 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 12.09.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 136 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 05.09.2022 § 136  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 137 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 05.09.2022 § 137  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Arto Pohjanrinne. 
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Kunnanhallitus § 138 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 05.09.2022 § 138  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Talousarvion raami 
vuodelle 2023, Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden 
korotuksen hakeminen vuonna 2022 sekä Lapin ELY-Keskuksen 
nimeämispyyntö; Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän jäsen ja 
varajäsen. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan 

esittämillä lisäasioilla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 139 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 05.09.2022 § 139  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 140 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 05.09.2022 § 140  

Kuntaan on tullut 16 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: 
 
Vesa Länsman ja Marja Länsman ilmoittivat olevansa esteellisiä 
asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta. Merkittiin pöytäkirjaan, 
että pöytäkirjanpitäjänä pykälän ajan toimi kunnanjohtaja Taina 
Pieski. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 141 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 21.6.2022 täytäntöönpano 
 
Kh 05.09.2022 § 141  

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 28.6.2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuuston kokouksen 21.6.2022 asialista 
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Kunnanhallitus § 142 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen kokousajankohdat syksy 2022 
 
9/00.02.01/2017 
 
Kh 05.09.2022 § 142  

Utsjoen kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää 
varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää syksyn 2022 varsinaisiksi kokouspäiviksi 5.9, 
17.10 ja 28.11. Kunnanhallitus voi pitää ylimääräisiä kokouksia 
tarvittaessa. Kokoukset pidetään klo 13.00 alkaen kunnanvirastolla 
tarpeen mukaan joko läsnäolokokouksina, teams-kokouksina tai 
hybridikokouksina. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 143 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Luottokortin hankkiminen, Tanja Lepistö 
 
Kh 05.09.2022 § 143  

Monissa kunnan pienhankinnoissa ainoa keino hankkia tuote on 
tilata se verkkokaupasta, jossa maksuvälineenä käy ainoastaan 
luottokortti. Kunnan luottokortteja on tällä hetkellä kunnanjohtaja 
Taina Pieskillä, sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemellä ja 
perusturvajohtaja Nanna Miettusella.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että elinvoimajohtaja Tanja Lepistölle 
hankitaan kunnan luottokortti. Luottokortin kuukausittaiseksi 
luottorajaksi vahvistetaan 5 000 euroa.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Keskushallinto  
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Kunnanhallitus § 144 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista, Pasi Oikarinen 
 
63/00.02.00/2021 
 
Kh 05.09.2022 § 144  

Pasi Oikarinen on 13.7.2022 ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnan 
luottamustoimista. Pasi Oikarinen on perusturvalautakunnan jäsen ja 
varapuheenjohtaja, poliisin neuvottelukunnan varsinainen jäsen sekä 
Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunnan jäsen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Pasi Oikariselle eron kunnan luottamustoimista, 
- valtuusto nimeää perusturvalautakuntaan jäsenen ja  
varapuheenjohtajan, poliisin neuvottelukuntaan varsinaisen jäsenen 
sekä Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikuntaan 
jäsenen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 145 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle luonnonsuojelulain nojalla 
perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien 
lakien muuttamisesta 
 
49/00.04.00/2016 
 
Kh 05.09.2022 § 145  

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen 
esitysluonnoksesta koskien luonnonsuojelulain nojalla perustettuja 
kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita. 
Lakimuutokset koskevat erityisesti em. luonnonsuojelualueiden 
rauhoitussäännöksiä. 
 
Utsjoen kunnan lausunto keskittyy lakiluonnoksen Kevon 
luonnonpuistoa koskeviin kirjauksiin.  
 
Kunta on pyytänyt lisäaikaa lausunnolle 5.9.2022 asti.Lausunto 
oheismateriaalina. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää Utsjoen kunnan lausunnon sisällöstä. 
 
Päätös: 
 
Tauko klo 13.45-13.55. Todettiin, että kaikki alkuperäisen 
nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat läsnä kokouksessa. 
 
Laura Niittyvuopio-Valle esitti, että kunta ei kannata 
lakiluonnoksessa mainittua paikallisen saamelaisyhteisön jäsenten 
oikeutta rakentaa luontaiselinkeinojen harjoittamista varten 
tarpeellisia turvekammeja Kevon luonnonpuiston alueelle ilman 
Metsähallituksen lupamenettelyä. Aiempi käytäntö on ollut hyvä, eikä 
sitä ole tarpeen muuttaa. Anni Ahlakorpi, Vesa Länsman ja Marjatta 
Kordelin kannattivat Laura Niittyvuopio-Vallen esitystä. 
 
Anni Ahlakorpi täydensi Laura Niittyvuopio-Vallen esitystä siten, että 
Metsähallituksen tulee perustella tekemänsä lupapäätökset. Laura 
Niittyvuopio-Valle ja Marjatta Kordelin kannattivat Anni Ahlakorven 
esitystä. 
 
Arto Pohjanrinne esitti, että marjojen ja sienien poimiminen on 
sallittu myös jatkossa niille joiden kotikunnan alueella suojelualue 
sijaitsee. Tässä yhteydessä maininta paikallisen saamelaisyhteisön 
jäsenestä erikseen on tarpeeton ja se tulee poistaa. Esitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Arto Pohjanrinne esitti, että kulkuyhteydet turvataan tukikohtien 
lisäksi myös muille kalastuspaikoille. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus § 145 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Koska kokouksessa oli tehty kannatettu esitys koskien 
turvekammien rakentamiseen liittyvää Metsähallituksen 
lupamenettelyä, puheenjohtaja totesi että suoritetaan 
nimenhuutoäänestys, jossa JAA on kunnanhallituksen esitys ja EI 
Laura Niittyvuopio-Vallen kannatettu esitys. Äänestysjärjestys 
hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 6 ääntä, 
joista JAA ääniä 2 kpl (Väinö Guttorm, Arto Pohjanrinne) ja EI ääniä 
4 kpl (Vesa Länsman, Marjatta Kordelin, Laura Niittyvuopio-Valle, 
Anni Ahlakorpi). Äänestyksen perusteella kunnanhallitus hyväksyi 
Laura Niittyvuopio-Vallen esityksen. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi lausunnon em. muutoksilla. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että lausunto toimitetaan muutosten jälkeen 
vielä kunnanhallituksen jäsenille ennen sen toimittamista 
Ympäristöministeriölle. 

  
 
 
Jakelu Ympäristöministeriö  
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Kunnanhallitus § 146 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työryhmän asettaminen selvittämään vanhojen koulukiinteistöjen käyttöä 
 
51/00.02.01/2022 
 
Kh 05.09.2022 § 146  

Utsjoen kunnalla on uusien koulumonitoimitalojen myötä vapautunut 
merkittävä määrä tyhjiä kiinteistöjä kaikissa kyläkeskuksissa, joiden 
käyttötarkoitusta ei ole aiemmin päätetty. Tyhjistä käyttämättömistä 
tiloista aiheutuu kunnalle lämmitys- ja kiinteistöhuoltokustannuksia, 
jotka voivat nousta vuosien kuluessa merkittäväksi taloudelliseksi 
rasitteeksi. Lisäksi kiinteistöt sijaitsevat kyläkeskuksissa arvostetuilla 
tonteilla. 
 
Työryhmän tehtävänä on selvittää entisten koulurakennusten 
ylläpitokustannukset, rakennustekninen käyttömahdollisuus sekä 
tarkastella tilojen mahdollisia uusia käyttötapoja. Arvioitavaksi voi 
tulla myös joidenkin kiinteistöjen purkaminen. Tilojen tulevaisuuden 
käyttötarkoituksen tulee vahvistaa kunnan elinvoimaa 
kustannustehokkaalla toimintamallilla. Työryhmän tehtävä on 
teknistä toimialaa laajempi kattaen kunnan kaikkien toimialojen 
tarpeet ja näkökulmat. Siksi työryhmään on tärkeää saada kaikkien 
hallintokuntien asiantuntemus. Työryhmään kuuluvat seuraavat 
virkamiehet: kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger, elinvoimajohtaja 
Tanja Lepistö ja sivistysjohtaja Virpi Veskoniemi. Työryhmän 
sihteerinä toimii kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen. 
 
Energian hinnan on ennustettu nousevan tulevana talvena 
merkittävästi. Utsjoen kunnan tavoitteena on saada vähennettyä 
energian kulutusta omissa kiinteistöissään. Tarkastelun pohjaksi 
tekninen toimi on tekemässä kaikista kunnan omistamista 
kiinteistöistä sähkö- ja öljylämmityskustannusten tarkastelua 
syyskuun loppuun mennessä. Selvityksellä pyritään saamaan tieto 
kiinteistökohtaisesti lämmitykseen käytetyistä kustannuksista. Tämä 
tieto on tarpeellinen pohdittaessa entisten koulukiinteistöjen 
tulevaisuuden käyttöä. 
  
Ehdotus:  
  
Kunnanhallitus perustaa työryhmän selvittämään vanhojen 
koulukiinteistöjen käyttöä. Kunnanhallitus nimeää työryhmään jo 
nimettyjen virkamiesten lisäksi viisi luottamushenkilöä/teknisen 
lautakunnan jäsentä, joilla on rakennus- ja kiinteistöalan osaamista 
ja alan kiinnostusta huomioiden kaikkien kolmen kyläkeskuksen 
edustavuus. Työryhmä voi järjestää kyläkeskuksissa laajempia 
katselmuksia ja tilaisuuksia, joihin myös kuntalaiset ovat tervetulleita. 
Työryhmän toimikausi on helmikuun 2023 loppuun. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 146 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Kunnanhallitus nimesi työryhmän jäseniksi Mika Aikion, Vesa 
Länsmanin, Ismo Mannisen, Sammol Lukkarin, Marjatta Kordelinin ja 
Eeva Jaatisen. Merkittiin pöytäkirjaan, että työryhmän ensimmäisen 
kokouksen kutsuu koolle kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen. 
Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. 
 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 Nimetyt jäsenet  
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Sivistyslautakunta § 83 21.06.2022 
Kunnanhallitus § 147 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamen kielten etäopetuksen jatkohankkeen lisämääräraha vuodelle 2022 
 
38/00.01.05/2021 
 
Sivltk 21.06.2022 § 83 
  

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen 
jatkohankkeelta jäi vuodelta 2021 käyttämättä avustusta 4830 e, 
jonka käytölle OKM on myöntänyt jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. 
Tulevalle lukuvuodelle hankkeeseen on ilmoittautunut 165 
oppilasta/opiskelijaa, joista uusia oppilaita on 60. Hankkeen 
oppilasmäärän kasvua 60 %:lla ei ole osattu ennakoida, joten 
vuoden 2021 ylijäämää ehdotetaan siirrettäväksi palkkakuluihin. 
 
Tulot 4830 e 
Menot 5367 e 
Netto 537 e 
 
Asian valmisteli projektipäällikkö Hanna Helander sivistysjohtaja-
rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että Saamen kielten etäopetuksen jatkohankkeelle 2021 
myönnetään lisämäärärahaa 537 e vuodelle 2022: 
Tulot 4830 e 
Menot 5367 e 
Netto 537 e 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
Kh 05.09.2022 § 147  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi, että Saamen kielten etäopetuksen jatkohankkeelle 
myönnetään lisämäärärahaa 537 e vuodelle 2022: 
 
Tulot 4830 e 
Menot 5367 e 
Netto 537 e 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 83 21.06.2022 
Kunnanhallitus § 147 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jakelu Valtuusto  
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Elinvoimalautakunta § 62 03.06.2022 
Kunnanhallitus § 148 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Turvallinen pyörämatkailu Tenojokilaaksossa -hankkeelle 
 
43/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 62  

Rahoitus hankkeeseen on haettu ELY keskukselta. Hankkeen 
tavoitteena on toteuttaa tarvittavat yleishyödylliset selvitykset 
Tenojokivarteen, joiden avulla alueelle pystytään kehittämään 
turvallista ja vastuullista pyöräilymatkailuliiketoimintaa sekä 
luontomatkailua. Kehitystyön tuloksena tavoitetaan uusia matkailun 
kohderyhmiä alueelle. Toteutettavat selvitykset ovat yleishyödyllisiä 
ja koko kunnan yrittäjiä, kaupallista alaa, sekä muita palvelujen 
tuottajia tukevia. 
 
Hankkeessa toteutetut oleelliset selvitykset sekä kartoitukset tukevat 
vahvasti kunnalla alkanutta TENO Outdoor- pyöräily ja 
luontomatkailu Tenojokilaaksossa hanketta, jonka tavoitteena on 
elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa vastuulliseen matkailuun 
liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla.  
 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahaa menot 45 573 euroa, tulot 45 573 
euroa, netto 0 yllä esitetyn hankkeen toteuttamiseksi.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 
Kh 05.09.2022 § 148  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Turvallinen pyörämatkailu 
Tenojokilaaksossa -hankkeelle menot 45 573 euroa, tulot 45 573 
euroa, netto 0 euroa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 16 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 39 28.02.2022 
Tekninen lautakunta § 61 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 149 05.09.2022 
 

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. 

  
 
Teknltk 08.07.2022 § 61 
  

Aittisuvannon asemakaavan muutos koskien korttelin 3 
rakennuspaikkoja 5 ja 6 otettiin valtuuston päätöksellä 24.06.2021 
(Valtuusto §39, 24.06.2021) erilliseksi kaavoitusasiaksi. Jotta 
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Tekninen lautakunta § 16 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 39 28.02.2022 
Tekninen lautakunta § 61 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 149 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kaavoitusprosessi menee muodollisesti oikein, täytyy erillisestä 
asemakaavan muutoksesta tehdä vireilletulo kuulutus kunnan 
käyttämiin viestintäkanaviin (kunnan ilmoitustaulu, Inarilainen-lehti). 
Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaavaluonnos, 
kaavaselostus ja OAS. Ne laitetaan nähtäville vireilletulo 
kuulutuksen kanssa osallisten kuulemista varten.  
 
Ehdotus 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Aittisuvannon 
asemakaavan muutos kortteli 3 rakennuspaikkojen 5 ja 6 osalta 
laitetaan vireille ja samalla laitetaan laadittu kaavaluonnos, 
kaavaselostus ja OAS nähtäville osallisten kuulemista varten. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 05.09.2022 § 149  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että Aittisuvannon asemakaavan muutos 
kortteli 3 rakennuspaikkojen 5 ja 6 osalta laitetaan vireille ja samalla 
laitetaan laadittu kaavaluonnos, kaavaselostus ja OAS nähtäville 
osallisten kuulemista varten.  
 
Päätös: 
 
Tauko klo 14.55-15.05. Todettiin, että kaikki alkuperäisen 
nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat läsnä kokouksessa. 
 
Kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen esitteli asian kunnanhallituksen 
jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 123 05.11.2020 
Tekninen lautakunta § 8 05.02.2021 
Kunnanhallitus § 19 22.02.2021 
Tekninen lautakunta § 64 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 150 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen keskustan asemakaava 
 
94/10.02.03/2020 
 
Kh 05.11.2020 § 123 
  

Kaavoitustyöryhmä päätti esittää 14.10.2020 kunnanhallitukselle 
Karigasniemen keskustan asemakaavan käynnistämisen. Liitteinä 
on asemakaavoitettavan alueen aluerajaus ja virelletuloilmoitus. 
Alueen laajuus on noin 170 hehtaaria. Kaavoitustyöryhmä esitti 
harkittavaksi alueeksi asemakaavoitettavan alueen ulottamisen 
vanhaan Karigasniemeen saakka. Lisäksi kaavoitustyöryhmä esitti, 
että kunnanhallitus nimeää kaavoitustyöryhmän. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää, että asemakaavoitettavan alueen aluerajaus 
on liitteen mukainen. Optiona otetaan mukaan alueen ulottaminen 
vanhaan Karigasniemeen saakka.  
 
Kunnanhallitus nimeää kokouksessaan kaavoitustyöryhmän. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Kunnanhallitus päätti, että kaavoitustyöryhmänä toimii 

kunnanhallitus. Lisäksi työryhmään nimetään Arto Pohjanrinne, 
Terttu Manninen ja Antti Katekeetta. 

 
Teknltk 05.02.2021 § 8 
  

Utsjoen kunnan tekninen toimi kilpailutti Karigasniemen keskustan 
asemakaavoitukseen kaavoituskonsultin. Hankintailmoitus julkaistiin 
sekä Cloudia pienhankinta että Hilma-julkisten hankintojen 
ilmoituskanavalla. Tarjousasiakirjat toimitettiin kaikille niitä 
pyytäneille tahoille. Kaikkiaan tarjouksia pyysi 12 konsulttitoimistoa. 
Tarjoukset tuli jättää Utsjoen kuntaan 21.1.2021 kello 16.00 
mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin kaksi 
kappaletta – Sweco Infra ja Rail Oy sekä Seitap Oy.  
 
Kilpailutuksessa noudatettiin hankintalakia (1397/2016 Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) ja tilaajavastuulakia 
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Kunnanhallitus § 123 05.11.2020 
Tekninen lautakunta § 8 05.02.2021 
Kunnanhallitus § 19 22.02.2021 
Tekninen lautakunta § 64 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 150 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

(22.12.2006/1233 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä). 
 
Valmistelijan ehdotus:  
 
Kaavoituskonsultiksi Karigasniemen keskustan asemakaavoitukseen 
valitaan Seitap Oy, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous. Tarjouksen kokonaispalkkiohinta on 57 900 €. 
 
Valmistelija: Mirja Savolainen, kaavoitussihteeri 
 
 
Esittelijän ehdotus:  
 
Hankintaan liittyen on tehty valinnan helpottamiseksi, pisteytys, 
jonka mukaan tarjouksen jättäjät on vertailtu.  
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että, Karigasniemen 
asemakaavan laatijaksi valitaan Seitap Oy. 
 
Päätös: 
 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Kh 22.02.2021 § 19 
  
 Tekninen lautakunta on käsitellyt Karigasniemen asemakaavan 

laatimiseen liittyen kaavoituskonsultin kilpailutuksen ja tehnyt 
asiassa kunnanhallitukselle päätösesityksen, että Karigasniemen 
asemakaavan laatijaksi valitaan Seitap Oy. 
 
Kilpailutuksen vaiheet: 
 
Karigasniemen keskustan kaavakonsultin valinnassa käytettiin 
ennakkoon määritettyä pisteytystä. Pisteytystaulukko oli 
tarjouspyynnön liitteenä.  
Pisteytyksessä laatupainotus oli 40 %, josta puolet oli tarjoajan 
ammattitaitoon liittyvää ja toinen puoli projektisuunnitelmaan liittyvää 
arviointia, kokonaishinta 50 %, lisätuntiveloitushinta 5 % ja 
lisäkokousten kokonaishinta 5 %. Seitap Oy:n tarjouksen 
kokonaishinta oli 57 900 € ja Sweco Infra ja Rail Oy:n kokonaishinta 
oli 65 600 €.  
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Kunnanhallitus § 123 05.11.2020 
Tekninen lautakunta § 8 05.02.2021 
Kunnanhallitus § 19 22.02.2021 
Tekninen lautakunta § 64 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 150 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tarjoaja Ammattitaito Projektisuunnitelma Kokonaishinta Lisätunti Lisäkokou

s 

Yhteensä 

Sweco(* 20 20 44 4,2 0,5 88,7 

Seitap 

Oy 

15 17 50 5 5 92 

*) Sweco Infra ja Rail Oy 

Pisteytyksessä Seitap Oy sai 92 pistettä eli 3,3 pistettä enemmän 
kuin Sweco Infa ja Rail Oy ja tulee valituksi Karigasniemen 
kaavakonsultiksi.  
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esittelee hankintaan 
liittyvän valmistelun kunnanhallitukselle. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää, 
että asemakaavan laatijaksi valitaan Seitap Oy. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Teknltk 08.07.2022 § 64 
  

Karigasniemen kyläalueelle on valmisteltu Karigasniemen 
asemakaavaluonnos. Karigasniemen asemakaavoitusta ohjaa 
kunnanhallitus ja kaavoitusta varten nimetty ohjausryhmä. 
Ohjausryhmä on kokouksessaan 19.1.2022 hyväksynyt osaltaan 
kaavaluonnoksen MRL 62 § ja MRA 30 § mukaiseen kaavan 
valmisteluvaiheen kuulemiseen. 
 
Oheismateriaaleina kaavaluonnos, sen selostus ja kaavoituksen 
OAS. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus asettaisi Karigasniemen asemakaavaluonnoksen 
MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti osallisten ja muiden kuntalaisten 
mielipiteiden kuulemista varten nähtäville ja päättäisi pyytää 
kaavaluonnoksesta viranomaisten lausunnot. 
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Kunnanhallitus § 123 05.11.2020 
Tekninen lautakunta § 8 05.02.2021 
Kunnanhallitus § 19 22.02.2021 
Tekninen lautakunta § 64 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 150 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 05.09.2022 § 150  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallitus asettaa Karigasniemen 
asemakaavaluonnoksen MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 
osallisten ja muiden kuntalaisten mielipiteiden kuulemista varten 
nähtäville ja pyytää kaavaluonnoksesta viranomaisten lausunnot. 
 
Päätös: 
 
Kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen esitteli asian kunnanhallituksen 
jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Tekninen lautakunta § 65 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 151 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaavoituskatsaus 2022 
 
38/10.02/2014 
 
Teknltk 08.07.2022 § 65 
  

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja 
maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista 
kaava-asioista maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan. 
Kaavoituskatsauksen tarkoitus on edistää kansalaisten tiedonsaantia 
ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 
vuodelle 2022 kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen 
valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 05.09.2022 § 151  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan 
kaavoituskatsauksen vuodelle 2022 ja esittää sen edelleen 
valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen esitteli kaavoituskatsauksen 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 67 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 152 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Poikkeamislupahakemus/ Eiramo Juhani 
 
Teknltk 08.07.2022 § 67 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Eiramo Juhani 
   
Rakennuspaikka Utsjoki, kirkonkylä (890,401) 
  Tila: RN:o 35:7, ma 
 
Rakennushanke Hakija hakee Utsjoen osa-alueelle laaditun 
hyväksytyn ranta-osayleiskaavan mukaisesta 
rantarakennusoikeudesta poikkeamista.  
 
Ko. alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen (RA-1). 
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä 
tarpeellisia talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu 

kerrosala on enintään 80 k-m2.  Aiottu rakennushanke sijaitsee 
valtakunnallisesti tärkeällä maisema-alueella, jonka käyttö ja 
rakentamisen määrä eivät vastaa kaavan vaatimuksia. Hanke on 
matkailupalveluja palvelevaa rakentamista, jolloin kaavamerkintänä 
tulisi olla RM.  
 
Utsjoen rakennusvalvonta on pyytänyt ennakkolausuntoa Lapin ely-
keskukselta. (Oheismateriaalina) 
Lausunnossaan Ely-keskus toteaa seuraavaa: 
 
Yleiskaavasta poikkeaminen:MRL 43 §:n 1 mom. mukaan lupaa 
poikkeamiselle ei saa myöntää, siten että vaikeutetaan yleiskaavan 
toteutumista (maisemallisesti aralle alueelle sijoittuva loma-
asuntoalue). 
Liitteenä olevan asemapiirustuksen perusteella on ilmeistä, että osa 
uudisrakennuksista ja toiminnoista ja rakennelmista sijoittuu 
yleiskaavan mukaisen lomarakennuspaikan (RA-1) ulkopuolelle, 
yleiskaavan mukaiselle MU-1-alueelle. 
 
Lisäksi em. suunnitelmien mukaan tarkoitus on rakentaa neljä 

kerrosalaltaan 20 m2:n talousrakennusta (liiteri). Edellä mainittujen 
vesirajalaitteen ja talousrakennusten rakentamista ei ole yksilöity itse 
poikkeamishakemuksessa, joten myös talousrakennusten 
rakentamisen osalta joudutaan poikkeamaan oikeusvaikutteisesta 
yleiskaavasta. 
Lapin ELY-keskus katsoo, että suunniteltu laiturirakennelma on 
kooltaan ja vaikutuksiltaan sellainen, että sille tulee hakea vesilain 
mukainen lupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. 
 
Rakennushanke sijoittuu Patoniva-Kurulan arvokkaalle harjualueelle. 
Arvokkaat harjualueet on inventoitu Lapin pohjavesien suojelun ja 
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Tekninen lautakunta § 67 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 152 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen 2. vaiheen yhteydessä 
(2020). Muodostuma sijoittuu pohjois-eteläsuuntaiseen, suureen 
laaksoon kerrostuneeseen harjujaksoon. Muodostuma käsittää noin 
10-25 metriä korkeita, kumpuilevia, osaksi epäsymmetrisiä 
selänteitä, laajentumia, tasanteita, terasseja, suppia ja vanhoja 
joenuomia sekä Utsjoen nykyisen uoman törmiä ja jokisärkkiä. 
Muodostuma erottuu ympäristöstään selvästi ja liittyy Utsjoen 
laakson ja Mantojärven vesimaisemaan sekä valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen. Harjualue on 
maisemallisesti merkittävä. 
 
Lapin ELY-keskus pyytää Utsjoen kuntaa huomioimaan edellä 
lausutun. 
  
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö ja rakennuslain 71 § mom 1 mukaan, meren tai vesistön 
ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa 
rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan 
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  
 
Lausunnot ja kuulemiset: 
Utsjoen tekninen lautakunta 8.7.2022, § 67 
Lapin ely-keskuksen ennakkolausunto (MRL 173 §), 29.4.2022 
 
Naapurit:    
Kuultu hakijan toimesta 
 
Asian esittely  
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa: Utsjoentie 869. 
 
Alue kuuluu kunnan valtuuston hyväksymään Tenojoen 
rantaosayleiskaavojen Utsjoen kirkonkylän osioon, joka on 
lainvoimainen.  
 
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;  
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Tekninen lautakunta § 67 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 152 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista; tai 
 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan 
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista 
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo 
rakennetulle alueelle.  
 
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista 
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä 
edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 
 
Päätöksen käsittely Tekninen lautakunta 
 
Rakennustarkastajan päätösesitys: 
 
Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 
poikkeamislupaa hylättäväksi. 
 
Maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja hankkeen ekologis-
sosiaaliset vaikutukset ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.  
 
Hankkeen toteuttaminen aiheutaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle ja vaikeutaa alueen arvokkaan 
maisema-alueen säilymistä  (VMA). Hankkeen matkailupalvelun 
tuottamat vaikutukset ovat raskaita alueen herkkä ympäristö 
huomioiden ja toisaalta aiottu käyttö aiheuttaa vesistölle ja 
luontobiotoopille erittäin kuluttavan vaikutuksen. 
 
Hanke johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai 
muutoin aiheuttaa 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. 
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Tekninen lautakunta § 67 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 152 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi 
alueelliselle ELY-keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen 
jälkeen.  
 
Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen 
antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on 
säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava 
todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.  
 
Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen 
saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten 
toimitettava. 
 
Sovelletut oikeusohjeet  
  
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, 172§, 174§ 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 § 
 
MUUTOKSENHAKU   
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen. 
  

 
Kh 05.09.2022 § 152  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus ei myönnä poikkeamislupaa teknisen lautakunnan 
laatiman valmistelun ja esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että perusteluihin kirjataan lisäksi, että 
kohteeseen on myönnetty rakennuslupa 80 km2 suuruisen loma-
asunnon rakentamiseen rakennustarkastajan erillisellä päätöksellä. 
Osayleiskaavan mukainen rakennusoikeus on näin käytetty.  Esitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Em. perusteluilla kunnanhallitus katsoo, että edellytyksiä 
poikkeusluvan myöntämiselle ei ole. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Jakelu Poikkeamisluvan hakija  
 Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 153 05.09.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 05.09.2022 § 153  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Toimielimien päätökset 
 
Kh 05.09.2022 § 154  

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 16.6.2022, Sivistyslautakunta 21.6.2022 ja 
Tekninen lautakunta 8.7.2022. 
 
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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Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 05.09.2022 § 155  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
ARA Päätös; Vuokratalokorkotukilainan hyväksyminen/ MVH-Asunnot Oy 
 
Kela - Saamenkieliset palvelut 
 
Korkein hallinto-oikeus - Päätös; Osayleiskaavan hyväksymistä koskeva 

valituslupahakemus 
 
Lapin aluehallintovirasto - Valtionavustuksen myöntäminen saamenkieliseen ja saamen 

opetukseen 
 
Lapin ELY-keskus - Päätös valtionavustuksesta: Päätös avustuksesta tunturialueiden 

jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen 
 - Maantien 92 parantaminen Karigasniemen sillan kohdalla, Utsjoki, 

tie- ja rakennussuunnitelma 
 
Lapin hyvinvointialue - Aluehallitus, pöytäkirjan ote 25.5.2022 § 123, Hyvinvointialueen ja 

kuntien neuvottelukunnan asettaminen 
 
Lapin liitto - Hallitus pöytäkirja 30.5.2022 
 - Valtuusto pöytäkirja 16.5.2022 
 - Valtuusto pöytäkirja 27.6.2022 
 
Lapin rakennusperinne ry 
 - Kevätkokous 10.7.2022 
 
Lapin sairaanhoitopiiri - Yhtymävaltuuston 14.6.2022 pöytäkirja 
 
Lapsiasiavaltuutettu - Saamelaisten näkemyksiä heidän hyvinvoinnistaan ja oikeuksiensa 

toteutumisesta selvitetään 
  
Metsähallitus - Tutkimus- ja liikkumislupa Kevon luonnonpuistoon 
 - Tutkimus- ja liikkumislupa Metsähallituksen luontopalveluiden 

hallinnoimille alueille Lapissa 
 - Liikkumislupa Kevon luonnonpuistoon 
 
Oikeusministeriö - Päätös myönnetystä valtionavustuksesta 
 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 
 - Yhtymäkokous pöytäkirja 1.6.2022 
 
Väylävirasto - Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat uudistuivat 
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 - Vastaus; Utsjoen kunnan toimenpidepyyntö: moottorikelkkauran 
sijoittaminen valtatie 4:n tiealueelle Utsjoen taajaman asemakaava-
alueella 

 
Ympäristöministeriö - Ympäristöministeriön päätös Tenonlaakson 

maisemanhoitoalueesta 
 
Øfas - Vaalitoimikunnan asettaminen  

 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Talousarvion raami vuodelle 2023 
 
53/02.02.00/2022 
 
Kh 05.09.2022 § 156  

Kuntalain 110 §:n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun 
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi 
talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 
velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on 
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
 
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen 
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakorsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunitelmassa päättää 
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona 
katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten 
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- 
tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on 
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava 
talousarviota." 
 
Kunnan johtoryhmä on kuluvan syksyn aikana valmistellut pohjan 
talousarvion raamiksi vuodelle 2023. Suunnittelun pohjana on ollut 
kuluvan vuoden talousarvio, talousarvion toteutuma sekä edellisen 
vuoden tilinpäätös. Myös pidemmän aikavälin seurantaa on tehty. 
Suunnittelussa on huomioitu tiedossa olevat toiminnalliset muutokset 
liittyen sote-uudistukseen. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu 
Kuntaliiton elokuun ennusteen pohjalta. Ennusteet tarkentuvat vielä 
syksyn kuluessa. 
 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 laaditaan vuoden 2023 pohjalta 
huomioiden indeksikorotukset sekä soveltuvin osin toiminnalliset 
muutokset. 
 
Raamin vahvistamisen jälkeen hallintokunnat valmistelevat omat 
talousarvioesityksensä ja ne käsitellään lautakunnissa. Tarkemmat 
laskentaohjeet esim. henkilöstömenojen osalta on toimitettu 
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hallintokunnille. Lautakuntien talousarvioesitykset perusteluineen, 
tulos- ja rahoituslaskelma sekä investointiohjelma tuodaan 
kunnanhallitukselle marraskuun loppuun mennessä. Veroprosentit 
vuodelle 2023 käsitellään marraskuun valtuuston kokouksessa ja 
talous- ja toimintasuunnitelma joulukuun valtuuston kokouksessa. 
 
Kokouksessa esitellään alustavat arviot hallintokuntien raamiksi 
vuodelle 2023, sekä alustavat tulos- ja rahoituslaskelmat.  
Investointiohjelmasta keskustellaan kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus vahvistaa alustavan talousarvion raamin vuodelle 
2023 seuraavasti: 
 
Kunnanhallitus  
  tulot      50.000        
  menot    925.000       
  netto    875.000      
 
Sivistyslautakunta 
  tulot 1.542.380   
  menot 5.161.830 
  netto 3.619.450 
 
Tekninen lautakunta 
  tulot 1.308.500   
  menot 1.880.705  
  netto    572.205 
 
Elinkeinolautakunta   
  tulot    490.669      
  menot    980.097 
  netto    489.428 
 
Yhteensä  
  tulot 3.391.549   
  menot 8.947.632  
  netto 5.556.083 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin.  
 
 
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022 
 
152/02.04.01/2013 
 
Kh 05.09.2022 § 157  

Valtiovarainministeriö on 1.8.2022 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut 
kunnalle mahdollisuudesta hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden 
korotusta vuonna 2022. 
 
Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa 
hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos 
kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten 
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen 
tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset 
erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä otetaan 
huomioon myös koronakriisin vaikutukset. 
 
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on 
hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine 
vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa 
hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun 
mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto 
käsittelee ne ja mitä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi 
asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan 
talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina 
vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos 
esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. 
 
Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa 
kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset 
toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Edellä mainittu 
ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n 
mukainen arviointiryhmä. 
 
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä 
enintään 10 000 000 euroa. Kunnan peruspalveluiden 
valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin mukaan korotusta 
on haettava valtionvarainministeriön päättämään ajankohtaan 
mennessä. 
 
Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 9.9.2022 klo 16.15 
mennessä. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta päättää hakea harkinnanvaraista valtionosuuden 
korotusta 300.000 euroa. 
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Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Kunnanjohtaja  
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Lapin ELY-keskuksen nimeämispyyntö, Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän jäsen ja varajäsen 
 
55/00.04.00/2022 
 
Kh 05.09.2022 § 158  

Lapin ELY-keskus on perustamassa toimialueelleen jätelain 
(646/2011) 88 §:n edellyttämää alueellista yhteistyöryhmää. 
 
Yhteistyöryhmän keskeisinä tehtävinä on edistää valtakunnallisen 
jätesuunnitelman toimeenpanoa ja seurata toimeenpanon 
toteutumista. Sen on myös koottava ja toimitettava 
ympäristöministeriölle valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua 
tai sen tarkistamista varten tarpeelliset tiedot alueen 
jätteenkäsittelykapasiteetista, jätehuollon järjestämisestä sekä 
jätehuollon kehittämistarpeista. Lisäksi yhteistyöryhmässä 
käsitellään jätelainsäädännön keskeisiä muutoksia ja 
jätehuoltosektorin ajankohtaisia asioita. 
 
Alueellinen yhteistyöryhmä muodostetaan Lapin ELY-keskuksen 
toimialueen kuntien, aluehallintoviranomaisten, 
toiminnanharjoittajien, säätiöiden ja yhdistysten edustajista. 
 
Lapin ELY-keskus pyytää esittämään ehdokkaan Lapin jätehuollon 
yhteistyöryhmän jäseneksi ja varajäseneksi 30.9.2022 mennessä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus tekee esityksen Lapin jätehuollon yhteistyöryhmän 
jäseneksi ja varajäseneksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi Marjatta Kordelinin jäseneksi ja Arto 
Pohjanrinteen varajäseneksi Lapin jätehuollon yhteistyöryhmään. 

  
 
 
Jakelu Lapin ELY-keskus  
 Esitetyt henkilöt  
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 

perusteet 

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

 Pykälät 

 136, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156 

  

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

 Pykälät 

 140, 142, 143, 146, 157, 158 

  

 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 

 140, 142, 143, 146, 157, 158 

  

  

 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 
 152  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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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 

 


