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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Lukkari Sammol 15:00 - 17:17 Puheenjohtaja  
 Tapiola Uula 15:15 - 17:17 Varapuheenjohtaja Poissa klo 15:33-15:46, 

§73 
 Koskenniemi Mika 15:00 - 17:17 Jäsen Poissa §76, klo 16:40-

17:02 
 Jomppanen-Länsman Sivi 15:00 - 17:17 Jäsen  
 Jaatinen Eeva 15:00 - 17:17 Jäsen  
 Rasmussen Riikka 15:00 - 17:17 Jäsen  
 Jansson Lasse 15:00 - 17:17 Jäsen  
 
Poissa Orti Irene Varajäsen  
 Manninen Terttu Varajäsen  
 Guttorm Kari Varajäsen  
 Länsman Aslat-Jon Varajäsen  
 Nousuniemi Jouni Esa Varajäsen  
 Laiti Mauri Varajäsen  
 Tapiola Sari Varajäsen  
 
Muu Guttorm Väinö 15:00 - 17:17 Kunnanhallituksen pj  
 Kordelin Marjatta 15:00 - 17:17 Kh:n edustaja  
 Lepistö Tanja 15:00 - 17:17 Vt. toimialajohtaja, 

esittelijä 
 

 Porsanger Markku 15:00 - 17:05 Rakennustarkastaja  
 Keskitalo Heidi 15:00 - 17:17 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 15:00 - 17:17 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 Sammol Lukkari Heidi Keskitalo 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

68 - 78 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 

11.10.2022 
 
 
Lasse Jansson  Uula Tapiola §76 
 
 
Mika Koskenniemi §68-75, 77-78 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Utsjoki 20.10.2022  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Tekninen lautakunta § 68 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Teknltk 11.10.2022 § 68  
 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2022 5 
 
Tekninen lautakunta § 69 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Teknltk 11.10.2022 § 69  

Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Jansson ja Mika Koskenniemi. 
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Tekninen lautakunta § 70 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Teknltk 11.10.2022 § 70  

 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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Tekninen lautakunta § 71 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Teknltk 11.10.2022 § 71  

• Rakennustarkastajan päätökset ajalta 8.7.-10.10.2022 

• Kh 16.9.2022 §162 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi saaduiksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi saaduiksi. 
 

 Uula Tapiola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen 
klo 15:15. 
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Tekninen lautakunta § 72 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tenonlaakson maisemanhoitoalueen perustaminen 
 
54/10.03.01/2022 
 
Teknltk 11.10.2022 § 72  
    

Ympäristöministeriö on perustanut maisemanhoitoalueen Utsjoen 
Tenonlaaksoon 1.6.2022. Maisemanhoitoalue käsittää Tenon 
jokivarren kyliä ja maisemia noin 40 kilometrin matkalla Piesjoelta 
Nuvvukseen. Lännessä se rajautuu jokiuomaa pitkin kulkevaan 
Norjan vastaiseen valtakunnanrajaan ja idässä Paistunturin erämaan 
tunturiylänköön. Laajuudeltaan alue on 6208 hehtaaria. Siitä reilusti 
yli puolet on yksityisomistuksessa, kuuluen 638:lle maanomistajalle. 
Valtion maata on 2340 ha. 
 
Tenonlaakson maisemanhoitoalueen tarkoituksena on alueen 
luonnon- ja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten 
ominaispiirteiden ja niihin liittyvien arvojen säilyttäminen ja 
hoitaminen.  
 
Ympäristöministeriö myöntää maisemanhoitoalueen hoitamiseen 
vuosittain Lapin Ely-keskuksen kautta 10 000 euroa. Kuntaan on 
perustettava maisemanhoitotyöryhmä valmistelemaan ja 
koordinoimaan rahojen käyttöä ja huolehtimaan vuosittain 
maisemaanhoitoon liittyvistä töistä. 
 
Hanke on annettu teknisen toimen vastuualueeseen. 
Kokonaisuutena maisema-alueiden lähtökohtainen tarkoitus on 
parantaa Tenojokivarren maisemanäkymiä ja vähentää tienvarsien 
pusikoitumista. Toimet vahvistavat osaltaan kunnan elinvoimaa ja 
tukevat kunnan matkailuelinkeinon kehittymistä. 
 
Ehdotus: 
 
Kuntaan perustetaan maisemanhoitotyöryhmä koordinoimaan 
Tenonlaakson maisemanhoitoalueen hoitamista. Ryhmän 
puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi elinvoimajohtaja, vt teknisen 
toimen toimialajohtaja Tanja Lepistö, jäseneksi rakennustarkastaja 
Markku Porsanger ja sihteeriksi kanslisti Heidi Keskitalo.  Muita 
tahoja pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään mm. 
elinvoimatoimi, maanomistajat ja kyläyhdistykset. 
 
Päätös: 
 
Uula Tapiola esitti työryhmään nimettäväksi maanomistaja Urho 
Guttormin. Sammol Lukkari kannatti Uula Tapiolan esitystä.  
 
Ehdotus hyväksyttiin Uula Tapiolan lisäyksellä. Lisäksi työryhmään 
pyydetään edustajat Ely-keskukselta ja Metsähallitukselta. 
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Tekninen lautakunta § 72 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Uula Tapiola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 
klo 15:33. 
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Tekninen lautakunta § 73 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan maapoliittinen ohjelma 2022 
 
32/10.00.00/2020 
 
Teknltk 11.10.2022 § 73  

Maapoliittinen ohjelma on kuntien työkalu määritellä maapoliittiset 
tavoitteet ja periaatteet. Maapoliittinen ohjelma on valtuuston 
hyväksymä asiakirja. Maapoliittisesta ohjelmasta on ohjeistettu, että 
se tulisi käydä läpi ja tarvittaessa tarkistaa valtuustokausittain tai jos 
keskeisissä kunnan tavoitteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
 
Maapoliittinen ohjelma perustuu Utsjoen kuntastrategiaan. 
Ohjelman yksi keskeinen tavoite on profiloitua kuntana, jossa on 
korkeatasoinen ja suunnitelmallinen yhdyskuntarakenne. 
Maapolitiikan tulee edistää Utsjoen kehittymistä sosiaalisesti 
kestävästi ja hallitusti sekä huomioida ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
tavoitteet. 
 
Maapolitiikka pitää sisällään kunnan toimintoja, jotka liittyvät 
maanhankintaan, kaavoitukseen, maanluovutukseen ja 
hinnoitteluun, erilaisten maankäytöllisten sopimusten laatimiseen, 
maanhallintaan sekä asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. 
Strateginen maapolitiikka tukee maankäytön näkökulmasta eri 
elinkeinojen kehittymistä ja rinnakkaiseloa. 
 
Onnistuakseen kunnan maapolitiikan tulee olla ennakoitavaa, 
kestävää ja oikeudenmukaista. Utsjoen kunnan maapoliittinen 
ohjelma linjaa kunnan maapoliittiset arvot ja toimintatavat sekä linjaa 
kunnan kannan ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin ajankohtaisiin 
hankkeisiin. Kunnan maapolitiikan päätavoite on luoda edellytykset 
ja toimintatavat maan hankkimiselle yhdyskuntarakentamisen 
tarpeisiin pitkällä aikavälillä.  
 
Tavoitteet: 
1. Luoda maan hankinnalle ja luovutukselle hyväksytyt 

toimintaperiaatteet 
2. Raakamaan hankinnan edistäminen 
3. Kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen, eri 

käyttötarkoituksiin ja tonttivaihtoehtoja eri alueille 
4. Päätöksenteon pitkäjänteinen sitoutuminen sovittuihin 

toimintaperiaatteisiin 
5. Kunnan talouden tasapainon edistäminen 
6. Turvataan luontaiselinkeinojen ja saamelaisten perinteisten 

elinkeinojen toimintamahdollisuudet 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunnassa on tehty periaatepäätös kuntaan laadittavasta 
maapoliittisesta ohjelmasta. Ohjelman laatiminen liittyy kiinteänä 
osana kuntastrategiaan. 
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Tekninen lautakunta § 73 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Maapoliittisen ohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto. 
Utsjoen kunnan tekninen lautakunta aloittaa hankkeen, 
kilpailuttamalla julkisen kilpailutuksen kautta, hankkeen 
toteuttaminen. Hankkeeseen vaadittava määräraha esitetään 
vuoden 2023 talousarviossa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytttiin. 
 
Uula Tapiola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen 
klo 15:46. 
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Tekninen lautakunta § 74 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätökseen 
 
Teknltk 11.10.2022 § 74  

Rakennustarkastaja on tehnyt myönteisen rakennuslupapäätöksen 
23.8.2022 loma-asuinrakennuksen rakentamiselle, jonka kerrosala 

80 m2. Rakennuspaikka sijaitsee Utsjokilaaksossa Juhunjárga-
nimisellä kiinteistöllä, jonka kiinteistötunnus 890-401-0035-0016.  
 
Naapurikiinteistöjen (kiinteistötunnukset) omistajat ovat yhdessä 
toimittaneet tästä rakennustarkastajan päätöksestä 
oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle. 
Oikaisuvaatimuksessaan naapureiden mielestä myönnetty 
rakennuslupa ja erityisesti käyttötarkoitus eivät täytä 
kaavamääräyksen ehtoja. Rakennus ja koko alue on selkeästi 
käyttötarkoitukseltaan matkailukäyttöön suunniteltu, vastoin 
voimassa olevaa kaavaa. Rakennuspaikalle on tulossa mm. 15 
metriä pitkä laituri, joka on suunniteltu matkailuyritykselle 
vuokrattavaksi/ käyttöön. Lisäksi suunniteltu rakennuspaikka 
sijaitsee valtakunnallisesti tärkeällä maisema-alueella, joten 
rakennuspaikan käyttö ei vastaa kaavan vaatimuksia. 
 
Naapureina he näkevät kaavan käyttötarkoituksen (RA) olevan 
yhdenvertaisesti kaikkia velvoittava. Matkailupalvelun tuottamat 
vaatimukset ovat raskaita alueen herkälle ympäristölle ja toisaalta 
aiottu matkailukäyttö aiheuttaa vesistölle ja luontobiotoobille erittäin 
kuluttavan vaikutuksen. Kun kiinteistön käyttötarkoitus (MR) 
poikkeaa kaavasta, niin rakennuslupaa ei tule myöntää. 
 
Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan lisämateriaalina. 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: 
 
Rakennuslupa on myönnetty voimassa olevan kaavan mukaiselle 
rakentamiselle (RA-1), joka mahdolistaa maisemallisesti aralle 
alueelle sijoittuvan loma-asuinrakennuksen rakentamisen sekä 
tarpeellisia talousrakennuksia siten, että rakennusten yhteenlaskettu 

kerrosala on enintään 80 k-m2.  
 
Oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. 
 
Päätös: 
 
Uula Tapiola esitti, että rakennuslupaa ei myönnetä, koska rakennus 
ei tulisi palvelemaan loma-asuinrakentamista vaan 
matkailurakentamista. Lasse Jansson kannatti Uula Tapiolan 
esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli annettu rakennustarkastajan 
päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, päätettiin suorittaa 
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Tekninen lautakunta § 74 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

äänestys, jossa JAA on rakennustarkastajan päätösesitys ja EI Uula 
Tapiolan esitys. 
 
Kokouksessa annettiin yhteensä 7 ääntä, joista neljä (4) JAA (Mika 
Koskenniemi, Sivi Jomppanen-Länsman, Eeva Jaatinen, Sammol 
Lukkari). 
 
EI-ääniä saatiin kolme (Uula Tapiola, Riikka Rasmussen, Lasse 
Jansson). 
 
Teknisen lautakunnan päätökseksi tuli rakennustarkastajan 
päätösehdotus. 
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Tekninen lautakunta § 75 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarvio vuodelle 2023, tekninen lautakunta 
 
53/02.02.00/2022 
 
Teknltk 11.10.2022 § 75  

Vt. toimialajohtaja esittelee teknisen lautakunnan talous- ja 
toimintasuunnitelman kokouksessa. 
 
Talousarvio ja investointiohjelma oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvion 
vuodelle 2023 ja investointiohjelman vuosille 2023-2025 ja esittää ne 
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Lasse Jansson esitti, että kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus 
investointiraha 20.000 € siirretään vuodelle 2024 ja 
investointisuunnitelmaan vuodelle 2023 lisätään Utsjoen kuntoradan 
72 (teho 125W) valaisimien vaihtaminen 41 W led-valaisimiksi. 
Tämä kustantaa n. 6.000 euroa + työ ja tämän takaisinmaksuaika on 
noin yksi vuosi. Uula Tapiola kannatti Lasse Janssonin esitystä.  
 
Koska teknisessä lautakunnassa oli tehty investointiohjelmaan 
muutosesitys, suoritettiin äänestys, jossa JAA ehdotuksen mukainen 
pohjaesitys ja EI Lasse Janssonin esitys. Kaikki teknisen 
lautakunnan jäsenet (Sammol Lukkari, Lasse Jansson, Uula Tapiola, 
Eeva Jaatinen, Mika Koskenniemi, Riikka Rasmussen, Sivi 
Jomppanen-Länsman) äänestivät EI. 
 
Teknisen lautakunnan talousarvio ja investointiesitys hyväksyttiin 
Lasse Jansson muutosesityksellä. 
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Tekninen lautakunta § 31 01.03.2022 
Tekninen lautakunta § 38 12.04.2022 
Tekninen lautakunta § 52 24.05.2022 
Tekninen lautakunta § 76 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, lausuntopyyntö 
 
18/10.03.02/2022 
 
Teknltk 01.03.2022 § 31 
  

Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt kokonaisurakkaa 
rakennuksen Utsjoentie 46c muutostöistä rakennusteknisten töiden 
ja lukitusjärjestelmän osalta. 
 
Tarjousten jättöaika päättyy 25.2.2022 klo 14:00. 
 
Ehdotus: 
 
Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Urakoitsijaksi 
valitaan kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen tehnyt JH 
Kumu Oy, hintaan 24.660 euroa alv 0%. 
 
Päätös: 
 
Mika Koskenniemi ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyyn ja poistui 
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

  
 Uula Tapiola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 

klo 16:54. 
 
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Teknltk 12.04.2022 § 38 
  

Teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä 1.3.2022 §31 on tehty 
oikaisuvaatimus. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii oikaisuvaatimuksessaan: 
1. Päätöksen kumoamista kohteen Utsjoentie 46 c muutostöiden 
urakoitsijan valinnassa 
2. Niiden tarjouksen jättäneiden, joiden tarjous ei ole tarjouksen 
jättöajankohdan päättyessä sisältänyt urakkatarjouspyynnön 
edellyttämiä todistuksia ja selvityksiä, tulee jättää ottamatta 
käsittelyyn. 
3. Urakka on annettava tarjoajalle, jonka tarjous on kokonaisarvion 
paras niistä, joiden tarjous sisältää ne todistukset ja selvitykset, joita 
urakkatarjouspyynnössä on edellytetty. 
4. Utsjoen kunta on velvoitettava maksamaan valittajan 
oikaisuvaatimiskulut 244 eurolla (sis. alv 44 €) korkolain mukaisine 
viivästyskorkoineen alkaen kuukausi oikaisuvaatimukseen 
annettavan päätöksen alkamispäivästä lukien. 
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Tekninen lautakunta § 31 01.03.2022 
Tekninen lautakunta § 38 12.04.2022 
Tekninen lautakunta § 52 24.05.2022 
Tekninen lautakunta § 76 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa.  
 
Ehdotus: 
 
Kohdat 1, 2 ja 3, tekninen lautakunta toteaa, ettei tarjouksen 
jättöhetkellä ole ollut valitun urakoitsijan tarjouksessa mukana 
selvitystä/ todistusta työterveyshuollon järjestämisestä. Tämä on 
toimitettu pyynnöstä 18.3.2022.  Rakennushankkeissa normaalistikin 
käydään ennen sopimuksen allekirjoittamista selvityskierros 
suunnitelmien ja muidenkin asiakirjojen osalta ennen sopimusten 
allekirjoittamista, eikä ko. urakkasopimusta ole allekirjoitettu. 
 
Kohta 4. Kunta ei ole velvollinen maksamaan oikaisuvaatimuksista 
korvausta muutoksenhakijalle. 
 
Toisella tarjouspyyntökerralla tarjouksessa huomioitiin myös 
vaihtoehtoiset tarjoukset, koska ensimmäisellä tarjouspyyntökerralla 
saatin ainoastaan yksi tarjous, joka ei ollut tarjouspyynnön 
mukainen. 
 
Tekninen lautakunta toteaa, että valitulla urakoitsijalla on kaikki 
lakisääteiset velvoitteet kunnossa ja suoritettuna ja hylkää 
saapuneen oikaisuvaatimuksen. 
  
Päätös: 
 
Mika Koskenniemi ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyyn, joten 
lautakunta ei ollut päätösvaltainen asiassa. 
 
Asia siirretään seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen 
käsiteltäväksi. 

  
 
Teknltk 24.05.2022 § 52 
  

Teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä 1.3.2022 §31 on tehty 
oikaisuvaatimus. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii oikaisuvaatimuksessaan: 
1. Päätöksen kumoamista kohteen Utsjoentie 46 c muutostöiden 
urakoitsijan valinnassa 
2. Niiden tarjouksen jättäneiden, joiden tarjous ei ole tarjouksen 
jättöajankohdan päättyessä sisältänyt urakkatarjouspyynnön 
edellyttämiä todistuksia ja selvityksiä, tulee jättää ottamatta 
käsittelyyn. 
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Tekninen lautakunta § 31 01.03.2022 
Tekninen lautakunta § 38 12.04.2022 
Tekninen lautakunta § 52 24.05.2022 
Tekninen lautakunta § 76 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

3. Urakka on annettava tarjoajalle, jonka tarjous on kokonaisarvion 
paras niistä, joiden tarjous sisältää ne todistukset ja selvitykset, joita 
urakkatarjouspyynnössä on edellytetty. 
4. Utsjoen kunta on velvoitettava maksamaan valittajan 
oikaisuvaatimiskulut 244 eurolla (sis. alv 44 €) korkolain mukaisine 
viivästyskorkoineen alkaen kuukausi oikaisuvaatimukseen 
annettavan päätöksen alkamispäivästä lukien. 
 
Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kohdat 1, 2 ja 3, tekninen lautakunta toteaa, ettei tarjouksen 
jättöhetkellä ole ollut valitun urakoitsijan tarjouksessa mukana 
selvitystä/ todistusta työterveyshuollon järjestämisestä. Tämä on 
toimitettu pyynnöstä 18.3.2022.  Rakennushankkeissa normaalistikin 
käydään ennen sopimuksen allekirjoittamista selvityskierros 
suunnitelmien ja muidenkin asiakirjojen osalta ennen sopimusten 
allekirjoittamista, eikä ko. urakkasopimusta ole allekirjoitettu. 
 
Kohta 4. Kunta ei ole velvollinen maksamaan oikaisuvaatimuksista 
korvausta muutoksenhakijalle. 
 
Toisella tarjouspyyntökerralla tarjouksessa huomioitiin myös 
vaihtoehtoiset tarjoukset, koska ensimmäisellä tarjouspyyntökerralla 
saatin ainoastaan yksi tarjous, joka ei ollut tarjouspyynnön 
mukainen. 
 
Tekninen lautakunta toteaa, että valitulla urakoitsijalla on kaikki 
lakisääteiset velvoitteet kunnossa ja suoritettuna ja hylkää 
saapuneen oikaisuvaatimuksen. 
 
Lisäys 24.5.2022: Utsjoen tekninen lautakunta päättää siirtää 
hankkeen toteuttamisen vuodelle 2023. 
 
Muutosehdotus: 
 
Kohdat 1, 2 ja 3, tekninen lautakunta toteaa, ettei tarjouksen 
jättöhetkellä ole ollut valitun urakoitsijan tarjouksessa mukana 
selvitystä/ todistusta työterveyshuollon järjestämisestä. Tämä on 
toimitettu pyynnöstä 18.3.2022.  Rakennushankkeissa normaalistikin 
käydään ennen sopimuksen allekirjoittamista selvityskierros 
suunnitelmien ja muidenkin asiakirjojen osalta ennen sopimusten 
allekirjoittamista, eikä ko. urakkasopimusta ole allekirjoitettu. 
 
Kohta 4. Kunta ei ole velvollinen maksamaan oikaisuvaatimuksista 
korvausta muutoksenhakijalle. 
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Tekninen lautakunta § 31 01.03.2022 
Tekninen lautakunta § 38 12.04.2022 
Tekninen lautakunta § 52 24.05.2022 
Tekninen lautakunta § 76 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Toisella tarjouspyyntökerralla tarjouksessa huomioitiin myös 
vaihtoehtoiset tarjoukset, koska ensimmäisellä tarjouspyyntökerralla 
saatin ainoastaan yksi tarjous, joka ei ollut tarjouspyynnön 
mukainen. 
 
Tekninen lautakunta toteaa, että valitulla urakoitsijalla on kaikki 
lakisääteiset velvoitteet kunnossa ja suoritettuna ja hylkää 
saapuneen oikaisuvaatimuksen. 
 
Päätös: 
 
Mika Koskenniemi ilmoitti olevansa jäävi asiassa ja poistui 
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
Lasse Jansson esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään, koska 
kilpailutus on ollut epäselvä. Riikka Rasmussen kannatti Lasse 
Janssonin esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli tehty vastaesitys suoritettiin asiassa 
äänestys, jossa JAA vt.kiinteistöpäällikön muutosehdotus ja EI 
Lasse Janssonin esitys. 
 
Kokouksessa annettiin ääniä 6kpl, joista JAA ääniä kolme (Uula 
Tapiola, Aslat-Jon Länsman, Sammol Lukkari) ja EI ääniä kolme 
(Eeva Jaatinen, Riikka Rasmussen, Lasse Jansson). 
 
Koska äänet menivät tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi ja 
päätökseksi tulli kiinteistöpäällikön antama muutosehdotus. 
 
 
. 
 
 

Teknltk 11.10.2022 § 76  
Pohjois-Suomen hallinto-oiukeus on pyytänyt Utsjoen kunnan 
tekniseltä lautakunnalta lausuntoa teknisen lautakunnan 24.05.2022 
§52 päätöksen valituksen ja sen täydennyksen johdosta sekä 
täytäntöönpanokieltohakemuksen johdosta. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta lausuu asiasta seuraavaa: Ensimmäisellä 
tarjouspyyntökerralla, jonka määräaika päättyi 15.2.2022 tekninen 
lautakunta ei saanut yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta, 
minkä takia tarjouskilpailu laitettiin uudelleen kilpailutukseen. 
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Tekninen lautakunta § 31 01.03.2022 
Tekninen lautakunta § 38 12.04.2022 
Tekninen lautakunta § 52 24.05.2022 
Tekninen lautakunta § 76 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Uusitussa kilpailutuksessa mahdollistettiin myös vaihtoehtoiset 
tarjoukset. Tarjouskilpailun voittanut urakoitsija ei ole esittänyt 
tekniselle lautakunnalle tarjouksen jättöhetkellä, että urakoitsijalla 
olisi palkattuja työntekijöitä, joten ei ole ollut tarpeen 
työterveyshuollon järjestäminen. 
 
Hankintaa tehdessä eteläisen Ailigastalon, Utsjoentie 46c 
esteettömyysluiskan rakentamiseen varattu investointimääräraha on 
ollut 33.000 euroa. 
 
Tekninen lautakunta katsoo tehneensä oikean päätöksen 
valitessaan tarjouksista kokonaishinnaltaan halvimman, koska näin 
oli tarjouspyynnössä mainittuna ja pitäytyy päätöksessään, eikä ole 
näin ollen velvollinen suorittamaan valittajalle minkäänlaista 
korvausta tai oikeudenkäyntimaksua. 
 
Päätös: 
 
Mika Koskenniemi ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyyn ja poistui 
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 16:40 -17:02. 
Tämän pykälän ajaksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Uula Tapiola.  
 
Lasse Jansson esitti, että tekninen lautakunta lausuu Pohjois-
Suomen hallinto-oikeudelle seuraavaa: Tekninen lautakunta katsoo 
tehneensä alkuperäisen urakkahankintapäätöksen lainmukaisesti 
valitessaan halvimman tarjouksen, mutta jälkeenpäin lautakunnan 
yksittäiselle jäsenelle on tullut tietoon, että valitulla urakoitsijalla ei 
ole ollut työntekijän työterveydenhuoltoa voimassa vaikka työtekijöitä 
on ollut ja myös sen johdosta, että kilpailutus on ollut epäselvä tulisi 
valittajan vaatimukset hyväksyä osittain (vaatimukset 1, 2, 5, 6 ja 7 
tulisi hyväksyä). Riikka Rasmussen kannatti Lasse Janssonin 
esitystä. 
 
Koska teknisessä lautakunnassa oli annettu poikkeava esitys 
esittelijän esitykseen, kokouksessa suoritettiin äänestys, jossa JAA 
esittelijän pohjaesitys ja EI Lasse Janssonin esittämä esitys. 
Kokouksessa annettiin yhteensä 6 ääntä, joista kaksi EI (Lasse 
Jansson, Riikka Rasmussen) ja neljä JAA (Uula Tapiola, Sivi 
Jomppanen-Länsman, Eeva Jaatinen, Sammol Lukkari) 
 
Teknisen lautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2022 20 
 
Tekninen lautakunta § 77 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hakemus osa-aikatyöhön siirtymisestä 1.1.2023 alkaen 
 
63/01.01.00/2022 
 
Teknltk 11.10.2022 § 77  

Rakennustarkastaja Markku Porsanger on ilmoittanut, että hän ei 
hoida enää 6.9.2022 alkaen vt. kiinteistöpäällikön viran tehtäviä 
oman toimensa ohella teknisen toimen hallintopäällikkönä ja 
toimialajohtajana.   
 
1.1.2023 alkaen rakennustarkastaja Markku Porsanger hakee 
tekniseltä lautakunnalta mahdollisuutta tehdä 60 % työaikaa (3 
päivää/viikko). 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta myöntää Markku Porsangerille hakemuksen 
mukaisesti kokoaikaisen työsuhteen muuttamisen osa-aikaiseksi, 
60% 1.1.2023 alkaen. 
 
1.1.2023 alkaen rakennustarkastaja, Markku Porsangerin tehtävänä 
on maankäyttö- ja rakennuslain MRL (132/1999) kuvatut 
rakennustarkastajan tehtävät sekä vastattavana jätehuolto.   
 
Päätös: 
 
Markku Porsanger ilmoitti olevansa jäävi, eikä osallisyunut ko. 
pykälän käsittelyyn ja poistui kokouksesta klo 17:05. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tekninen lautakunta § 78 11.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muistutus jätehuoltolaskusta/ Vuolab-Lohi Kaarina 
 
64/09.02.01/2022 
 
Teknltk 11.10.2022 § 78  

Kaarina Vuolab-Lohi on tehnyt tekniselle lautakunnalle muistutuksen 
vuoden 2022 jätehuoltolaskusta, pyytäen tämän suuruuden 
uudelleen arvioimista, koska Tenon kalastussäännön muuttamisen 
sekä kalastuskiellon vuoksi majoittumiset ovat loppuneet lähes 
kokonaan.   
 
Ehdotus: 
 
Asiakasta on laskutettu Utsjoen kunnan jätemaksutaksojen ja 
jätehuoltomääräysten loma-asuntojen taksan mukaisesti.  
 
Loma-asuinrakennusten omistajat voivat myös liittyä ns. 
autokeräilyalueeseen, jolloin laskutus tapahtuu tyhjennysten 
mukaisesti. Mikäli rakennuksen omistajalla ei ole mahdollista liittyä 
ns.autokeräilyalueeseen, tulee kuulua aluekeräilyalueeseen. Mikäli 
loma-asuinrakennuksen omistaja harjoittaa majoitustoimintaa tulisi 
maksu muuttaa matkailu-/majoitusyritysten laskutuksen mukaiseksi 
vuodepaikat huomioiden, jossa minimi vuodepaikkamäärä 10 tai 
astiatyhjennysten mukaiseksi. 
 
Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty 
voimassaolevan taksan ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun 
määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja 
asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta 
osiltaan perusteettomana hylättävä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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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 
 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 
  
  

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

 Pykälät 
 77 
  
  

 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 tekninen lautakunta 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 77 
  
  
 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 
 74, 78 30 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 

 


