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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus    
 
Aika 20.02.2023 klo 14:00 - 19:35 
 
Paikka Hybridikokous, kunnanviraston valtuustosali tai teams-sovellus 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 
20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 
21 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 7 
22 Tilannekatsaus 8 
23 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 

kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
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24 Valtuuston 12.1.2023 kokouksen täytäntöönpano 10 
25 Kunnanhallituksen kokousajankohdat kevät 2023 11 
26 Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen elinvoima- ja 

tekniseen lautakuntaan 
12 

27 Teknisen toimen johtaminen 13 
28 Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen ja 

kelpoisuusehtojen muuttaminen sekä virantäyttö 
14 

29 Utsjoen kunnan lausunto Lapin tuulivoimaselvityksestä ja 
tuulivoimaselvityksen jatkohankkeen tavoitteista 

17 

30 Nimeämispyyntö Lapin vesien- ja merenhoidon 
yhteistyöryhmään kaudelle 2023-2027 

19 

31 Maapoliittisen ohjelman työryhmän työn määräajan 
pidentäminen 

20 

32 Kohtaamisilla hyvinvointia 2- Utsjoen koulunuorisotyö -
hanke 

23 

33 Vuonna 2023 toimitettavien vaalien vaalilautakuntien ja -
toimikunnan jäsenten nimeäminen 

25 

34 Väliaikaisten varajäsenten nimeäminen 
keskusvaalilautakuntaan 

27 

35 Tilusvaihto 28 
36 Utsjoen ampumaratahanke 31 
37 Kunnaninsinöörin viran perustaminen 33 
38 Utsjoen lohikeskus selvityksen käynnistäminen 35 
39 Utsjoen Master Plan -hankkeen hakeminen 38 
40 Lisämääräraha Sami Game Jam-hankkeelle 41 
41 ÄRM-hankkeiden tilannekatsaus 43 
42 Talouden katsaus 44 
43 Toimielimien päätökset 45 
44 Tiedoksi saatettavat asiat 46 
45 Kiinteistötyöryhmän esitys vanhojen koulukiinteistöjen 

käytöstä 
47 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

46 SamiSoster Ry:n pyyntö yhdistyksen toiminnan 
tukemisesta 

50 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 14:00 - 19:35 Puheenjohtaja  
 Länsman Vesa 14:00 - 16:00 Varapuheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 14:00 - 19:35 Jäsen  
 Pohjanrinne Arto 14:00 - 19:35 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 14:00 - 19:35 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 14:00 - 19:35 Jäsen  
 Rasmussen Riikka 14:00 - 19:35 Varajäsen  
 Aikio Mika 14:00 - 19:35 Valtuuston II 

varapuheenjohtaja 
 

 
Poissa Holmberg Aslak Jäsen  
 Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 
Muu Pieski Taina 14:00 - 19:35 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 14:00 - 19:35 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 14:00 - 19:35 Tulkki  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 Väinö Guttorm Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

19 - 46 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 20.2.2022 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Arto Pohjanrinne 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 27.02.2023  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 19 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 20.02.2023 § 19  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 20 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 20.02.2023 § 20  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Arto Pohjanrinne. 
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Kunnanhallitus § 21 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 20.02.2023 § 21  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Kiinteistötyöryhmän 
esitys vanhojen koulukiinteistöjen käytöstä ja SamiSoster Ry:n 
pyyntö yhdistyksen toiminnan tukemiseksi. 

 
 Vesa Länsman esitti, että pykälä 36 Utsjoen ampumaratahanke 

käsitellään listalta ensimmäisenä. 
 
 Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan ja 

Vesa Länsmanin esittämillä muutoksilla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 22 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 20.02.2023 § 22  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 23 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 20.02.2023 § 23  

Kuntaan on tullut 2 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 § 24 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 12.1.2023 kokouksen täytäntöönpano 
 
14/00.02.00/2023 
 
Kh 20.02.2023 § 24  

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 19.1.2023. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuusto 12012023 kutsu 
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Kunnanhallitus § 25 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen kokousajankohdat kevät 2023 
 
9/00.02.01/2017 
 
Kh 20.02.2023 § 25  

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 kevään 2023 varsinaisiksi kokouspäiviksi 
29.3, 2.5 ja 5.6. Kunnanhallitus voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä 
kokouksia. Kokoukset pidetään kunnanvirastolla klo 13.00 alkaen 
hybridikokouksina. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Kunnanhallituksen jäsenet  
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Kunnanhallitus § 26 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen elinvoima- ja tekniseen lautakuntaan 
 
56/00.02.01/2021 
 
Kh 20.02.2023 § 26  

Hallintosäännön 136 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin 
toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen 
kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen 
varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajaa ei kuitenkaan nimetä 
tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä 
vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää 1-2 edustajaa uuteen perustettuun elinvoima- 
ja tekniseen lautakuntaan kunnanhallituksen jäljellä olevalle 
toimikaudelle 2023. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa 
elinvoima- ja tekniseen lautakuntaan. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 
Arto Pohjanrinne esitti ryhmän puolesta, että edustajaksi nimetään 
Marjatta Kordelin. 
 
Laura Niittyvuopio-Valle ilmoitti olevansa halukas toiseksi 
edustajaksi. 
 
Kunnanhallitus nimesi Marjatta Kordelinin ja Laura Niittyvuopio-
Vallen edustajiksi elinvoima- ja tekniseen lautakuntaan. 
 
Tauko klo 16.00-16.15. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti 
nimenhuudon. Merkittiin pöytäkirjaan, että Vesa Länsman poistui 
kokouksesta klo 16.00. 

  
 
Jakelu Elinvoima- ja tekninen lautakunta  
 Nimetyt edustajat 
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Kunnanhallitus § 27 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teknisen toimen johtaminen 
 
180/01.01.03/2013 
 
Kh 20.02.2023 § 27  

Syyskuusta 2022 alkaen voimassa ollut järjestely, jossa 
elinvoimajohtaja on oman toimensa ohella hoitanut myös teknisen 
toimen johtajuutta, on osoittautunut siinä määrin haasteelliseksi, että 
elinvoiman vahvistamisen ja kehittämisen edellytykset ovat 
murenemassa. Elinvoimajohtaja on irroitettava teknisen toimen 
johtovastuusta. 
  
Asian kiireellisyyden vuoksi, puheenjohtajisto kokoontui 12.1.2023 ja 
päätyi yksimielisesti sille kannalle, että teknisen toimen johtovastuu 
siirretään kunnanjohtajalle 16.1.2023 alkaen. Kunnanjohtaja hoitaa 
tehtävää oman toimensa ohella. 
 
Tämä järjestely ei ole lyhyt tilapäinen hallintopäälliköiden 
sijaistaminen, vaan on voimassa siihen saakka, kunnes teknisen 
toimen johtaminen on saatu kuntoon.  Uusien virkojen 
perustamiseen ei tälle vuodelle ole määrärahoja. Asia tulee kuitenkin 
ratkaista tämän vuoden loppuun mennessä, jotta teknisen toimen 
organisoitu johtaminen on käynnissä heti vuoden 2024 alusta. 
  
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen toimen johtamiseen liittyvät 
järjestelyt valmistelun mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttaminen sekä virantäyttö 
 
1/01.01.00/2023 
 
Sivltk 01.02.2023 § 6 
  

Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi on irtisanoutunut virastaan 
1.4.2023 alkaen siirtyessään toisen kunnan virkaan. Hän on sitä 
ennen vuosilomilla ja kunnanhallitus on määrännyt sivistysjohtaja-
rehtorin sijaiseksi vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsmanin 
13.1.2023 alkaen siihen asti, kunnes virka on täytetty ja uusi johtaja 
on aloittanut virassa.  
 
Nykyisen sivistysjohtaja-rehtorin virkaan kuuluu sivistystoimen 
johtaminen toimialajohtajana sekä Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen ja kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Kelpoisuusehdot 
määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen 986/1998 mukaan. 
  
Utsjoen kunnanvaltuusto on päättänyt sivistystoimen 
organisaatiouudistuksesta 6.5.2021. Päätöksen mukaan 
sivistysjohtaja-rehtorin virasta irrotetaan Karigasniemen ja 
Nuorgamin koulujen rehtorin tehtävät ja sivistystoimeen perustetaan 
uusi rehtorin virka, jonka vastuulla on Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen rehtorin tehtävät. Rehtorin viran kelpoisuusehdot 
määrittelee OVTES. Rehtorin kielitaitovaatimuksena on suomen ja 
saamen kielten taito. Samassa yhteydessä Karigasniemen koulun 
apulaisrehtorin virka lakkautetaan nykyisen viranhaltijat siirtyessä 
Karigasniemen koulun opettajan virkaan 1.8.2023 aiemmin 
hakemallaan tavalla. Nuorgamin koululla säilyy apulaisjohtaja. 
  
Valtuuston päätöksestä (6.5.2021 valitettiin hallinto-oikeuteen. 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 1483/2022, 7.11.2022 
mukaan Karigasniemen koulun apulaisrehtorin viran lakkauttamiselle 
ja organisaatiouudistuksen toimeenpanolle tältä osin ei ole esteitä. 
Sivistyslautakunta voi laittaa Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen 
rehtorin viran auki. Virkaan on syytä sisällyttää myös 
kansalaisopiston rehtorin tehtävät, joissa myös edellytetään rehtorin 
kelpoisuutta ja saamen kielen taitoa suomen kielen ohella. 
 
Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle kunnalle jää 
edelleen tiettyjä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyviä tehtäviä sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan tuki. 
Utsjoen kunnassa ei ole vielä vastuutettu näitä tehtäviä millekään 
hallintokunnalle. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tehtäviä ei 
oltu erikseen resursoitu aiemmassa sosiaali- ja terveystoimessa. On 
pitkälti kunnan itse päätettävissä, millaisin resurssein tehtäviä 
jatkossa hoidetaan ja miten esimerkiksi hankerahoitusta kyseisessä 
toiminnassa hyödynnetään. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
Koska sivistysjohtajan virasta jää pois kolme rehtoriutta, on 
luontevaa tarkastella johtajan viran muita vastuita. Kunnan toiminnan 
kannalta on luontevaa liittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyvät tehtävät sivistystoimen vastuulle, jonka vastuulla on myös 
kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnot. Asia edellyttää kunnan 
hallintosäännön päivitystä tehtävälisäyksen osalta. Terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät sopivat luontevasti 
sivistysjohtajan johtovastuulle kuten monissa kunnissa on päätetty 
tehdä. 
 
Samalla on mahdollista arvioida, miten tässä tilanteessa 
kuntatyönantajan henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämistehtävät 
on mahdollista hoitaa, kun virkaresurssit ovat niukat kunnan 
vaikeasta taloustilanteesta johtuen, mutta henkilöstön ja 
työhyvinvoinnin kehittäminen on jo vuosien ajan nähty kunnassa 
akuuttina kehittämiskohteena. Tästä syystä kunnanjohtaja esittää 
kunnanhallitukselle, että uusi sivistysjohtaja, jonka virkanimike 
esitetään muutettavaksi hyvinvointijohtajaksi, vastaa myös 
henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kunnanjohtajan 
tukena. 
 
Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle: 
 
1. Esitetään sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen muuttamista 
hyvinvointijohtajaksi, jonka vastuulla on kunnan sivistystoimen sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointijohtaja 
vastaa myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Kunta 
voi päättää viran kelpoisuusehdoista. Hyvinvointijohtajan virka on 
tarkoitus laittaa auki helmikuussa kunnanhallituksen ja valtuuston 
päätösten jälkeen. 
 
2. Kunnan hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset 
sivistystoimen vastuualueeseen: 
- Sivistystoimen vastuualueeseen lisätään terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen 
- Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 
 
Asian valmisteli kunnanjohtaja Taina Pieski ja vt. sivistysjohtaja-
rehtori Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan laatiman 
valmistelun ja päätösehdotuksen. 
 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitusta ja valtuustoa 
sisällyttämään kansalaisopiston rehtorin tehtävät perustettavaan 
Karigasniemen ja Nuorgamin koulun rehtorin tehtäviin, koska tältä 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

osin viran toimenkuva ei vastaa valtuuston hyväksymää uutta 
sivistystoimen organisaatiorakennetta. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 28  

Ehdotus: 
 
1. Esitetään valtuustolle sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen 
muuttamista hyvinvointijohtajaksi, jonka vastuulla on kunnan 
sivistystoimen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
johtaminen. Hyvinvointijohtaja vastaa myös henkilöstön ja 
työhyvinvoinnin kehittämisestä. Viran kelpoisuusehtoina ovat: ylempi 
korkeakoulututkinto, johtamiskokemus, sivistys- tai 
hyvinvointitoimialan tuntemus sekä riittävä kunnallishallinnon ja 
talouden tuntemus. Pidämme tärkeänä yhteistyökykyä, hyviä 
vuorovaikutustaitoja sekä näkemyksellisyyttä 
henkilöstönkehittämistyöstä. Saamen kielen taito ja saamen 
kulttuurin tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. 
 
2. Valtuutetaan kunnanjohtaja laatimaan hakuilmoitus valtuuston 
päätöksen jälkeen ja käynnistämään hakuprosessi. Virka voidaan 
täyttää 1.5.2023 alkaen. Valtuusto tekee valinnan kunnanhallituksen 
esityksestä. 
 
3. Esitetään valtuustolle, että kansalaisopiston rehtorin tehtävät 
sisällytetään perustettavaan Karigasniemen ja Nuorgamin koulun 
rehtorin tehtäviin, koska tältä oisin viran toimenkuva ei vastaa 
valtuuston hyväksymään sivistystoimen uutta 
organisaatiorakennetta. 
 
4. Kunnan hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset: 
- Sivistystoimen vastuualueeseen lisätään terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Kyseinen vastuu poistetaan kunnanhallituksen 
vastuista. 
-Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 29 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan lausunto Lapin tuulivoimaselvityksestä ja tuulivoimaselvityksen 
jatkohankkeen tavoitteista 
 
9/00.04.00/2023 
 
Kh 20.02.2023 § 29  

Lapin liitossa on valmistunut 5.12.2022 Ympäristöministeriön 
avustuksella Lapin tuulivoimaselvitys 2022. Selvityksen keskeisenä 
tavoitteena oli löytää tuulivoimatuotantoon potentiaalisia alueita 
maakuntakaavoituksen taustaksi sekä laatia maankäyttö- ja 
rakennuslain 9 §:n tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien 
vaikutusten arviointi mahdollisen maakuntakaavoituksen 
lähtötiedoiksi ja kuntakaavoituksen tueksi. 
 
Lapin liitto pyytää kunnilta lausuntoa valmistuneesta Lapin 
tuulivoimaselvityksestä ja tuulivoimaselvityksen jatkohankkeen 
tavoitteista 28.2.2023 mennessä. 
 
Lapin tuulivoimaselvitys 2022 liitteineen löytyy Lapin liiton 
nettisivuilta https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/lapin-
tuulivoimaselvitys-2022-hanke/ 
 
Lapin tuulivoimaselvityksessä 2022 ei ollut mukana saamelaisten 
kotiseutualue.  
 
Lapin liitto haki Ympäristöministeriöltä rahoitusta 
tuulivoimaselvityksen jatkolle ja sai myönteisen päätöksen 
20.12.2022. Jatkohankkeen tavoitteena täydennetään laadittua 
Lapin tuulivoimaselvitystä 2022 mahdollisilla uusilla alueilla 
(huomioidaan kuntien ja toimijoiden esityksiä). Tavoitteena on myös 
saada selville hanketoimijoiden ei julkisesti vireillä olevat hankkeet 
selvitykseen mukaan ja tarkentaa yhteisvaikutusten arviointia.  
 
Jatkoselvityksessä selvitetään myös tuulivoimapotentiaali 
saamelaisten kotiseutualueelta. Alustavan paikkatietoanalyysin 
jälkeen tuulivoimalle mahdollisia sopivia alueita saamelaisten 
kotiseutualueelta voisi löytyä Enontekiön eteläosista, Ivalon 
kuntataajaman läheisyydestä, Sodankylästä tekojärvien 
läheisyydestä. Utsjoelta todennäköisesti seudullisen kokoluokan 
potentiaalisia tuulivoima-alueita ei löydy. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kunnan lausunnon Lapin 
tuulivoimaselvitykseen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 29 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jakelu Lapin liitto  
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Kunnanhallitus § 30 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nimeämispyyntö Lapin vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmään kaudelle 2023-2027 
 
112/00.04.02/2016 
 
Kh 20.02.2023 § 30  

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt kuntaa 
nimeämään edustajan ja hänelle varahenkilön Lapin vesien- ja 
merenhoidon suunnittelun yhteistyöryhmään huomioiden tasa-
arvolain vaatimukset 28.2.2023 mennessä. 
 
Yhteistyöryhmän tehtävänä on osallistua vesienhoitosuunnitelman ja 
toimenpideohjelmien valmisteluun sekä niiden toimeenpanoon. 
Työllä tulee myös luoda edellytykset vesienhoitosuunnitelmien ja 
tulvadirektiivin sekä meristrategiadirektiivin mukaisen suunnittelun 
yhteensovittamiselle. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää edustajan ja hänelle varahenkilön Lapin 
vesien- ja merenhoidon suunnittelun yhteistyöryhmään huomioiden 
tasa-arvolain vaatimukset. 
 
Päätös: 
 
Anni Ahlakorpi esitti, että Aulis Nordberg nimetään edustajaksi 
yhteistyöryhmään. Puheenjohtaja esitti, että Riikka Rasmussen 
nimetään varahenkilöksi yhteistyöryhmään. Esitykset hyväksyttiin 
yksimielisesti. 

  
 
Jakelu Lapin ELY-keskus  
 Nimetyt edustajat  
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Kunnanhallitus § 187 28.11.2022 
Kunnanhallitus § 31 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Maapoliittisen ohjelman työryhmän työn määräajan pidentäminen 
 
32/10.00.00/2020 
 
Kh 28.11.2022 § 187 
  

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. 
 
Tekninen lautakunta on 11.10.2022 kokouksessa päättänyt, että 
Utsjoen kunnalle laaditaan maapoliittinen ohjelma ja että tekninen 
lautakunta kilpailuttaa konsultin valmistelemaan työtä. 
 
Kunnassa on käynnistymässä kuntastrategian päivittäminen.  
Molemmat asiakirjat tulevat ohjaamaan kunnassa tapahtuvaa 
maankäyttöä. Kuntastrategiaa valmistellaan osallistamalla 
kuntalaisia. Samoissa osallistamistilaisuuksissa tullaan keräämään 
kuntalaisilta näkemyksiä myös maankäytön kysymyksistä. 
Asiakirjojen samanaikainen valmistelu edistää maankäytön 
kysymyksissä strategisen eheän kokonaisuuden saavuttamista. 
Tavoite on, että molemmat asiakirjat olisivat kunnanvaltuuston 
käsittelyssä kesäkuun 2023 kokouksessa. 
 
Kunnanvaltuuston kokouksessa 27.10.2022 esitettiin, että 
kunnanhallituksen tulisi valita luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 
koostuva työryhmä ohjaamaan maapoliittisen ohjelman laadintaa. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus nimeää maapoliittisen ohjelman työryhmän ja 
työryhmälle puheenjohtajan. Työryhmä tulee toimimaan 
maapoliittisen ohjelman laatimisen ohjausryhmänä. 
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Kunnanhallitus § 187 28.11.2022 
Kunnanhallitus § 31 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Anni Ahlakorpi esitti, että Mika Aikio nimetään työryhmään. Marjatta 
Kordelin esitti, että kunnanjohtaja Taina Pieski, Väinö Guttorm, 
Veikko Porsanger ja Eemeli Hekkanen nimetään työryhmään. Vesa 
Länsman esitti, että Laura Niittyvuopio-Valle nimetään työryhmään. 
Väinö Guttorm esitti, että elinvoimajohtaja Tanja Lepistö ja Arto 
Pohjanrinne nimetään työryhmään. Anni Ahlakorpi esitti, että 
kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen nimetään työryhmään. Väinö 
Guttorm esitti, että kunnanjohtaja Taina Pieski valitaan työryhmän 
puheenjohtajaksi ja kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen työryhmän 
sihteeriksi. 
 
Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Todettiin, että työryhmän toimikausi on 30.6.2023 saakka. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 31  

Kunnanhallitus on asettanut 28.11.2022 § 187 työryhmän 
valmistelemaan Utsjoen kunnalle maapoliittisen ohjelman kesäkuun 
2023 loppuun mennessä valtuustolle hyväksyttäväksi. Työryhmä 
hakee työn valmisteluun lisäaikaa lokakuun 2023 loppuun saakka. 
 
Maapoliittinen ohjelma toimeenpanee osaltaan Utsjoen kunnan uutta 
kuntastrategiaa, joka on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa. Jotta 
maapoliittisen ohjelman valmistelussa on mahdollista ottaa 
huomioon kuntastrategian kirjaukset, on ohjelman valmistumisen 
lisäaika tarpeellinen. Lisäksi kuntalaisia ja muita maapolitiikan 
kannalta keskeisiä sidosryhmiä on syytä kuulla valmistelun aikana.  
 
Maapoliittisen ohjelman kirjauksiin voi olla vaikutusta myös 
maakunnan tason strategioilla ja selvityksillä, joista valmistelussa on 
Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 ja Lapin liiton 
tuulivoimaselvityksen jatko saamelaisalueella. Tämä selvitys ei 
valmistune vielä keväällä. 
Maapoliittisen ohjelman valmistelussa hyödynnetään myös 
kunnanjohtajan koolle kutsumien matkailun ja maankäytön pyöreän 
pöydän tapaamisten tuloksia. Maapoliittisen ohjelman valmistelun 
tueksi hankitaan konsultti, joka liittyy valmisteluun vasta helmi-
maaliskuussa.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus jatkaa työryhmän toimikautta 31.10.2023 saakka. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 187 28.11.2022 
Kunnanhallitus § 31 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
  
 
Jakelu Maapoliittisen ohjelman työryhmä  
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Sivistyslautakunta § 15 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 32 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kohtaamisilla hyvinvointia 2- Utsjoen koulunuorisotyö -hanke 
 
3/12.05.02/2023 
 
Sivltk 01.02.2023 § 15 
  

Vapaa-aikatoimi on saanut Lapin AVI:lta 34 000 € avustuksen 
koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi Utsjoelle. Avustuksen 
käyttöaika on 1.1.2023-31.12.2024. Hankkeen omavastuuosuus on 
10 % ja toteutuneita kokonaiskustannuksia tulee olla vähintään 37 
777,78 euroa. Avustuksella voidaan palkata koulunuorisotyöntekijä 
kuntaan noin vuoden ajaksi. Koulunuorisotyöntekijä palkattaisiin 
1.8.2023 alkaen, jolloin hän olisi töissä 2023-2024 lukuvuoden 
loppuun asti sekä kesällä 2024. 
 
Kustannusarvio hankkeelle on 37 778 euroa, kunnan 
omavastuuosuus on 3778 euroa. Vuoden 2023 omavastuuosuus  
1 574 €, voidaan siirtää hankkeelle nuorisotoimen käyttötaloudesta. 
 
 Vuosi 2023  Vuosi 2024 Yhteensä 
 
Tulot 14 167 €  19 833 € 34 000 € 
 
Menot 15 741 €  22 037 € 37 778 € 
 
Netto -1 574 €  -2 204 € -3 778 € 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
 
1. lisämäärärahan myöntämisen Kohtaamisilla hyvinvointia 2- 
Utsjoen koulunuorisotyö -hankkeelle valmistelun mukaisesti vuodelle 
2023, 
 
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka, 
 
3. vuoden 2023 osalta hankkeen omavastuuosuus 1574 €, siirretään 
hankkeelle nuorisotoimen käyttötaloudesta, 
 
4. vuoden 2024 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
 
Sivistyslautakunta päättää, että mikäli valtuusto myöntää hankkeelle 
lisämäärärahan, koulunuorisotyöntekijän määräaikainen toimi ajalle 
1.8.2023-31.7.2024 laitetaan avoimeen hakuun valtuuston 
päätöksen jälkeen. 
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Sivistyslautakunta § 15 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 32 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 

 Päätös ehdotuksen mukaan. 
 
Kh 20.02.2023 § 32  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan 
Kohtaamisilla hyvinvointia 2 - Utsjoen koulunuorisotyöhankkeelle 
menot 15741 €, tulot 14167 €, netto 1574 €. Netto-osuus katetaan 
nuorisotoimen käyttötaloudesta. Vuoden 2024 osalta hanke 
huomioiden talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 33 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuonna 2023 toimitettavien vaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan jäsenten nimeäminen 
 
69/00.00.00/2022 
 
Kh 20.02.2023 § 33  

Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa kutakin 
äänestysaluetta varten vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään 
kolme. 
 
Vaalitoimikuntaan tulee nimetä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
yksi varsinainen jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita 
kuitenkin on oltava vähintään kolme. 
 
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. 
Vaalilautakunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain 
esteellisyyssääntelyä. 
 
Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas, 
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. 
Vaalitoimikunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain 
esteellisyyssääntelyä. 
 
Vuonna 2022 toimitettujen vaalien vaalilautakuntien- ja toimikunnan 
jäsenet oli nimetty seuraavasti: 
 
Outakosken vaalilautakunta: Puheenjohtaja Riitta Orti-Berg, 
varapuheenjohtaja Jorma Olavi Nuorgam ja jäsenet Tanja 
Niittyvuopio, Tarmo Pieski ja Niilo J. Rasmus sekä varajäsenet Antti 
Piera Valle, Hansa Rasmus, Marjo Leed, Tanja Boren ja Samuel 
Paltto. 
 
Kirkonkylän vaalilautakunta: Puheenjohtaja Tarja Halonen, 
varapuheenjohtaja Marketta Vuolab ja jäsenet Kari Keskinen, Oili 
Karpoff ja Torkell Rasmussen sekä varajäsenet Liisa Valle, Ossi 
Pursiheimo, Erkki Malin, Leena Aikio ja Armas Nuorgam. 
 
Nuorgamin vaalilautakunta: Puheenjohtaja Matti Junttila, 
varapuheenjohtaja Johannes I. Halonen ja jäsenet Aslat Jon 
Länsman, Titta Länsman ja Olavi Guttorm sekä varajäsenet Elli 
Aurala, Mia Koistinen, Esa Simonen, Lasse Johansen ja Pekka 
Länsman. 
 
Vaalitoimikunta: Puheenjohtaja Sirpa Halonen, varapuheenjohtaja 
Pentti Morottaja ja jäsen Erkki Malin sekä varajäsenet Markku 
Siitonen, Oiva Guttorm, Lasse Kunttu, Rita Nurmenrinta ja Katriina 
Halonen. 
 
Ehdotus: 
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Kunnanhallitus § 33 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Kunnanhallitus nimeää eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja -
toimikunnan jäsenet. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja 
vaalitoimikunnan jäsenet seuraavasti: 

 
 Outakosken vaalilautakunta: Puheenjohtaja Riitta Orti-Berg, 

varapuheenjohtaja Jorma Olavi Nuorgam ja jäsenet Tanja 
Niittyvuopio, Tarmo Pieski ja Niilo J. Rasmus sekä varajäsenet Antti 
Piera Valle, Hansa Rasmus, Marjo Leed, Laura Heikurainen ja Jani 
Guttorm (Nuvvus). 

 
 Kirkonkylän vaalilautakunta: Puheenjohtaja Tarja Halonen, 

varapuheenjohtaja Marketta Vuolab ja jäsenet Anne Forsell, Minna 
Saastamoinen ja Torkell Rasmussen sekä varajäsenet Liisa Valle, 
Juhani Harjunharja, Erkki Malin, Leena Aikio ja Armas Nuorgam. 

 
 Nuorgamin vaalilautakunta: Puheenjohtaja Matti Junttila, 

varapuheenjohtaja Johannes I. Halonen ja jäsenet Aslat Jon 
Länsman, Titta Länsman ja Olavi Guttorm sekä varajäsenet Elli 
Aurala, Mia Koistinen, Esa Simonen, Lasse Johansen ja Pekka 
Länsman. 

 
 Vaalitoimikunta: Puheenjohtaja Oiva Guttorm, varapuheenjohtaja 

Erkki Malin ja jäsen Katriina Halonen sekä varajäsenet Rita 
Nurmenrinta, Arto Ahlakorpi, Markku Siitonen, Lasse Kunttu ja 
Anniina Sujala. 

 
 
Jakelu Keskusvaalilautakunta  
 Nimetyt jäsenet  
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Kunnanhallitus § 34 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Väliaikaisten varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan 
 
69/00.00.00/2022 
 
Kh 20.02.2023 § 34  

Vaalien toimittamisesta kunnassa huolehtii valtuuston asettama 
keskusvaalilautakunta. Lautakunta on päätösvaltainen 
viisijäsenisenä. Jos keskusvaalilautakunnan varajäsen on kuollut 
taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa 
määrätä väliaikaisen varajäsenen. Varajäsenet nimetään 
kutsumisjärjestyksessä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on 
huolehdittava siitä, että lautakunta on kokouksissaan aina 
päätösvaltainen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää keskusvaalilautakunnan väliaikaisiksi 
varajäseniksi vuonna 2023 toimitettaviin vaaleihin seuraavat 
henkilöt, henkilöt nimetään kutsumisjärjestyksessä: 
 
Raija Lehmonen 
Heidi Keskitalo 
Juhan Länsman 
Pilvi Guttorm 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Keskusvaalilautakunta  
 Väliaikaiset varajäsenet  
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 15 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 35 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilusvaihto 
 
13/10.00.02/2023 
 
Eltekltk § 15  

Tilusvaihto on tilusjärjestely, jolla parannetaan tilussijoitusta ja 
tehostetaan maankäyttöä vaihtamalla eri kiinteistöihin kuuluvia 
alueita keskenään (KML 56-59 §). Tilusvaihto voidaan suorittaa, jos 
kiinteistöjen omistajat siitä sopivat (vapaaehtoinen tilusvaihto). 
Tilusvaihdossa ei muuteta omistusoikeuksia vaan ainoastaan 
omistusoikeuden kohteena olevien kiinteistöjen fyysistä ulottuvuutta.  
Vapaaehtoisen tilusvaihdon yleiset edellytykset ovat:  
 tilusvaihto ei saa aiheuttaa haittaa kiinteistöjärjestelmän 

selvyydelle tai sanottavaa haittaa tilusvaihtoon osallisen 
kiinteistön käytölle (siis jos jompikumpi toteutuu, ei 
edellytyksiä) 

 vaihdettavien alueiden tai osuuksien tulee vastata arvoltaan 
likimäärin toisiaan taikka vaihdettavien alueiden tai osuuksien 
tulee olla vähäarvoisia ja 

 asemakaava-alueella tilusvaihdon tulee edistää tonttien tai 
tarkoitustenmukaisten rakennuspaikkojen muodostamista tai 
muiden kaavan mukaisten aluevarausten toteuttamista 

 
Edellä mainitut edellytykset toteutuvat. Lisäksi maanmittauslaitos on 
todennut, että tilusvaihto ei vaikeuta kaavan toteutumista, joskaan ei 
myöskään toteuta kaavaa.  
 
Kunnanhallituksen 28.03.2022 (kh 28.03.2022 §74) myymä tontti 
(890-401-10-12) nro 3 korttelissa 6 on kolmion muotoinen. Parhain 
rakennuspaikka tontilla on kolmion eteläkärjessä. Tontin muoto 
estää rakentamisen siihen. 
  
Tontin 890-401-10-12 ostanut Nilla Tapiola esittää elinvoima- ja 
tekniselle lautakunnalle, että tontin muoto muutetaan tilusvaihdolla 
siten, että tontista tulee suorakaiteen muotoinen. Tällä 
tilusjärjestelyllä myös tontin 890-401-59-0 uusi muoto mahdollistaa 
tontin paremman hyödyntämisen jatkossa. Uusi tonttiraja on merkitty 
sinisellä. Kiinteistöjen pinta-alat ja rakennusoikeudet säilyvät 
ennallaan. Kaavaan merkitty rakennusoikeus on jaettu siten, että 
jakoperusteena kauppakirjassa on käytetty kiinteistöjen pinta-alojen 
suhdetta. Oheismateriaalina tilusvaihtosopimus.  
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 15 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 35 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Valmisteli kiinteistöinsinööri 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy tilusvaihdon. 
 
Päätös: 
 
Eeva Jaatinen jääväsi itsensä, eikä osallistunut päätöksentekoon. 
 
Mika Aikio esitti, että kunta ei tee tilusvaihtoa, vaan myy lähempänä 
rantaa olevan kunnan omistaman kolmionmuotoisen tontin. Anni 
Ahlakorpi kannatti Aikion esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli tehty kannatettu esitys koskien 
kolmionmuotoisen tontin myyntiä, puheenjohtaja totesi, että 
suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on lautakunnan esitys ja 
EI Mika Aikion kannatettu esitys. 
 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
yhteensä 6 ääntä, joista JAA ääniä 1 (Sammol Lukkari), EI ääniä 4 
(Pirjo Konttinen, Mika Aikio, Anni Ahlakorpi, Mika Koskenniemi), 
TYHJIÄ ääniä 1 (Mirjami Kinnunen). Äänestyksen perusteella 
lautakunta hyväksyi Mika Aikion esityksen. 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus myy lähempänä rantaa olevan kunnan omistaman 
kolmionmuotoisen tontin. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 15 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 35 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kh 20.02.2023 § 35  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää myydä elinkeino- ja teknisen lautakunnan 
esityksen mukaisen kunnan omistaman tontin Nilla Tapiolalle 
valtuuston hyväksymällä taksalla. Nilla Tapiola on kirjallisesti 
hyväksynyt lisäalueen kaupan. Kunnanhallitus valtuuttaa 
kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. 
 
Päätös: 
 
Arto Pohjanrinne esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan 
kunnanhallituksen kokoukseen eri vaihtoehtojen selvittämiseksi. 
Väinö Guttorm kannatti Arto Pohjanrinteen esitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli tehty kannatettu esitys 
asian käsittelyn siirtämisestä seuraavaan kunnanhallituksen 
kokoukseen. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan 
nimenhuutoäänestys, jossa JAA on että asian käsittelyä jatketaan ja 
EI että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 6 kpl, josta 
JAA ääniä 2 kpl (Marjatta Kordelin, Anni Ahlakorpi) ja EI ääniä 4 kpl 
(Väinö Guttorm, Arto Pohjanrinne, Laura Niittyvuopio-Valle, Riikka 
Rasmussen). Äänestyksen perusteella kunnanhallitus päätti siirtää 
asian käsittelyn seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. 
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Utsjoen ampumaratahanke 
 
7/10.03.01/2023 
 
Eltekltk § 8  

Eränkävijät ja Reserviläisyhdistys ovat hakeneet uuden 
ampumaradan paikkaa alla olevaan karttaotteeseen merkatulta 
alueelta Ailigas-tunturin pohjoisrinteeltä. Alue sijaitsee Ailikkaan tien 
varressa poroesteaidan ja Tenon välissä. Koska alue on 
pohjavesialuetta, haetaan aluetta kivääri- ja pistooliradalle. 
 
Metsähallitus pyytää Utsjoen kunnan kantaa 
ampumaratahankkeeseen. 
 

 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Utsjoen kunta puoltaa maa-alueen vuokraamista ko. hankkeelle.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Urho Guttorm poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen 
klo 17.05. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 36  

 
Ehdotus: 
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Utsjoen kunta puoltaa maa-alueen vuokraamista ko. hankkeelle. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että ehdotusta täydennetään seuraavasti:  
 
"Ampumaradalle uutta paikkaa on etsitty / haettu jo useampien 
vuosien ajan, ensin Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen toimesta ja viime 
vuonna (2022) on myös Utsjoen reserviläisyhdistys tullut mukaan. 
Paikkoja on vuosien saatossa katsastettu ainakin puolen kymmentä, 
mutta hankkeet ovat kerta toisensa jälkeen kaatuneet milloin 
minkäkin syyn takia. 
 
Tähän mennessä ehdolla olleista paikoista kaikista paras olisi ollut 
Skalluvaaran tien varressa (ns. Kylmänkiven seutuvilla), mutta tämä 
kohde karsiutui maankäyttöön liittyviin näkemyseroihin. 
 
Kunnanhallituksen jäsenet tiedostavat, että Utsjoen Ailikkaalle 
sijoitettava ampumarata herättää vastustusta monella taholla ja 
päätös samalla heikentää Utsjoen kunnan mahdollisuuksia kehittää 
Ailigas tunturia lähiliikunta-alueena. 
 
Kunnanhallitus pitää kuitenkin tärkeänä ampumaradan saamista 
johonkin Utsjoen kirkonkylän lähettyville (kohtuulliselle etäisyydelle) 
ja siksi puoltaa hankkeen etenemistä Utsjoen Ailikkaalla." 
 
Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esittämän täydennetyn 
ehdotuksen yksimielisesti. 
 

  
 
Jakelu Metsähallitus  
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Kunnaninsinöörin viran perustaminen 
 
180/01.01.03/2013 
 
Eltekltk § 9  

Tekniselle toimialalle on perustettu kiinteistöinsinöörin toistaiseksi 
voimassa oleva toimi lautakunnan päätöksellä 18.1.2022. Tekninen 
lautakunta on valinnut toimeen julkisella hakumenettelyllä diplomi-
insinööri Mirja Savolaisen 24.5.2022. 
 
Kiinteistöinsinööri toimii kiinteistöhuollon ja siistijöiden esimiehenä, 
ylläpitää ja kehittää kunnan kiinteistöomaisuutta. Tehtävään kuuluu 
ylläpidon ja kunnossapidon hankkeiden suunnittelun ohjaus, 
kilpailutus, valvonta- ja rakennuttamistyöt. 
  
Kiinteistöinsinöörin työtehtäviin kuuluu myös Utsjoen kunnan 
omistaman kiinteistöosakeyhtiön Ringinvatron isännöinti ja 
toimitusjohtajuus. Yhtiön kanssa on sovittu sopimuksella, että 
toimitusjohtajan tehtäviin käytetään 25% työajasta. 
 
Lisäksi teknisen toimialajohtajan johdolla on sovittu, että 
kiinteistöinsinööri vastaa kaavoitusasioista yhdessä 
rakennustarkastajan kanssa. Kiinteistöinsinöörin tehtäviin kuuluu 
myös asioiden valmistelu koskien liikenneväyliä, kevyttä liikennettä 
ja yleisiä ulkoilualueita. 
 
Teknisen toimen tehtävien osittaisen uudelleenjärjestelyn vuoksi 
myös kiinteistöinsinöörin toimenkuvaa on tarpeen uudistaa 
seuraavalla tavalla: 
 

1. Tehtävänimikkeen muuttaminen kunnaninsinööriksi. Laki 
kiinteistöinsinöörin tehtävistä määrittelee kunnassa toimivan 
kiinteistöinsinöörin lakisääteiset tehtävät, jotka liittyvät isolta osin 
maamittaukseen ja muihin tehtäviin, jotka eivät kuulu Utsjoen 
kiinteistöinsinöörin tehtäviin. Tästä syystä tehtävänimike on syytä 
muuttaa väärinkäsitysten välttämiseksi. Useissa muissa kunnissa 
Utsjoen kiinteistöinsinöörin vastuulle kuuluvista tehtävistä vastaa 
kunnan/kaupungininsinööri. 

2. Toimen muuttaminen viraksi. Kiinteistöinsinööri käyttää 
tehtävässään myös julkista viranomaistoimivaltaa, jota voi lain 
mukaan käyttää vain virassa toimiva henkilö. Teknisen toimen 
asioiden valmistelu ja esittely elinvoima- ja teknisessä 
lautakunnassa edellyttää, että kiinteistöinsinööri on virassa. 
Samalla kiinteistöinsinöörille tulee talousvastuu ja 
nimenkirjoitusoikein kunnan kiinteistöasioissa (esim kunnan 
kiinteistöjen sähkö- ja vesilaskut, pienet kiinteistöjen hankinnat). 
Lisäksi kunnassa esimiestehtävissä toimii vain viranhaltijat. 
Muutoksella ei ole vaikutuksia palkkaukseen. 
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3. Kiinteistöinsinööri siirretään kunnaninsinöörin virkaan heti kun 
valtuusto on viranperustamisesta päättänyt. Siirtoon on henkilön 
oma suostumus. Kiinteistöinsinöörin toimi lakkautetaan. 

  
 Valmistelija ja esittelijä kunnanjohtaja, teknisen toimialan  
 toimialajohtaja Taina Pieski 

 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Kiinteistöinsinöörin tehtävänimike muutetaan viran perustamisen 
yhteydessä kunnaninsinööriksi. Kiinteistöinsinööri siirretään 
kunnaninsinöörin virkaan heti kun valtuusto on viran perustamisesta 
päättänyt. 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta lakkauttaa tämän jälkeen 
kiinteistöinsinöörin toimen  
 
Päätös: 
 
Uula Tapiola poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo 
17.14. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 37  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa 
kunnaninsinöörin viran.  
 
Nykyinen kiinteistöinsinööri on antanut suostumuksensa 
kunnaninsinöörin virkaan siirtymiseen, ja hänet siirretään ko. virkaan 
heti kun valtuusto on viran perustamisesta päättänyt. Elinvoima- ja 
tekninen lautakunta lakkauttaa tämän jälkeen kiinteistöinsinöörin 
toimen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Utsjoen lohikeskus selvityksen käynnistäminen 
 
Eltekltk § 16  

Utsjoen kunta on saanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
vuoden 2023 jakovarasta 150 000 euroa uuden Lohikeskuksen 
selvitystyöhön. Kyse on kolmevuotisesta siirtomäärärahasta, joka 
osoitetaan Utsjoen kunnalle työ- ja elinkeinoministeriön ja Lapin liiton 
kautta ns AKKE-hankerahoituksena. Utsjoki toimittaa Lapin liittoon 
vielä hakemuksen ja rahoitus on käytettävissä sen jälkeen.  
 
Utsjoen kunta haluaa perustaa Lohikeskuksen, joka tukisi sekä 
alueen elinvoiman että jokisaamelaisen kulttuurin säilymistä. Utsjoki 
ajautui äkillisen rakennemuutoksen tilaan keväällä 2021 Tenojoen 
lohestuskiellon seurauksena. Kielto on jatkumassa jo kolmatta 
kesää, eikä lohikantojen elpymisen tulevaisuutta voida ennustaa. 
 
Lohiturismi on ollut Utsjoen matkailuelinkeinon kivijalka ja tärkeä 
tulonlähde paikallisille. Kalastuskiellon negatiiviset vaikutukset 
aluetaloudelle ovat jopa viisi miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi 
kielto vaarantaa monisatavuotisen, rikkaan saamelaisen 
lohestusperinteen sekä siihen liittyvän kulttuurisen ja kielellisen 
osaamisen säilymisen. 
 
Lohikeskus toimisi Tenon lohenkalastuksen ja perinnetiedon 
asiantuntija- ja yhteistyöorganisaationa sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Keskuksen yhteyteen on tarkoitus hakea myös 
yhteistyökumppaneita tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyen. 
 
Lohikeskus voisi toimia Tenon lohestuksen asiantuntija- ja 
yhteistyöorganisaationa Tenon kalatalousalueelle ja eri 
valtionhallinnon toimijoille ja tutkimuslaitoksille. Se voisi palvella 
esimerkiksi LUKEn tutkimus- ja yhteistyötarpeita sekä toimia 
paikallisena lohestuksen asiantuntijana esimerkiksi aluehallinnon 
organisaatioille kuten ELY-keskukselle.  
 
Lohikeskuksen tehtävänä olisi tallentaa, elvyttää, ylläpitää ja 
edelleen kehittää lohen kalastusperinnettä ja sen pohjalta 
ponnistavia uusia elinkeinoja. Lohikeskus palvelisi laajasti 
perinnetiedon haltijoita ja paikallisyhteisöjä, kouluja, matkailua, ja 
kunnan rajat ylittävää yhteistyötä.  
 
Utsjoella on jo huomattavan paljon Tenon kalastukseen liittyvää 
arvokasta esineistöä, kuvamateriaalia ja äänitteitä. Lisäksi eri 
arkistoissa ja tutkimuslaitoksissa ympäri Suomen on valtava määrä 
Utsjoen saamelaisten haastatteluja. Lohikeskus palvelisi tämän 
arvokkaan ja rikkaan kulttuuriperinnön palauttamista ja esille 
saattamista Utsjoen saamelaisyhteisöjen, elinkeinoelämän ja 
matkailun käyttöön. Selvityksessä otetaan huomioon myös 
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soveltuvin osin kunnassa aiemmin toteutettujen selvityksien 
tietosisältö. 
 
Lohikeskuksen perustaminen tukisi perustuslain mukaista 
saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää kalastusperinteeseen 
liittyvää kieltään ja kulttuuriaan Tenon pyynnin rajoituksesta 
huolimatta. Lohikeskus vastaisi myös eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan kannanottoon (11.5.2022) Tenon 
kalastuskieltoa koskevan lakiesityksen käsittelyn yhteydessä:  
 
Valtioneuvoston on syytä selvittää, millaisilla muilla toimilla 
saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan 
voidaan tukea ja edistää kalastuksen rajoittamisesta huolimatta. 
 
Selvityshankkeessa laaditaan suunnitelmat, joiden pohjalta voidaan 
hakea rahoitusta Lohikeskuksen toteuttamiseksi. Selvitystyössä on 
tarkoitus valmistella hankemäärärahojen puitteissa lohikeskuksen 
tehtävät ja rooli, organisaatiomuoto, yhteistyökumppanit, 
toteutustapa ja henkilöstön määrä sekä mahdollinen rakennuspaikka 
ja suuntaa antavat rakentamiskustannukset määrärahojen puitteissa. 
Selvitystyö toteutetaan 15.3.2023-28.2.2024. Selvitystyön tarkempi 
sisältö kirjataan hankesuunnitelmaan ja selvityksen 
valmistumisaikataulu voi vielä tarkentua valmistelun edetessä. 
 
Selvitystyölle valitaan hankepäällikkö johtamaan ja valmistelemaan 
selvitystyötä. Hankepäällikön kelpoisuusehtoina ovat ylempi 
akateeminen loppututkinto, kokemus hanketoiminnasta ja englannin 
kielen taito. Tehtävässä tarvitaan Tenon lohenkalastusperinteen ja 
jokisaamelaisen kulttuurin tuntemusta sekä aiheeseen liittyvien 
sidosryhmien tuntemusta. Erityiseksi ansioksi katsotaan saamen 
kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä juridinen osaaminen.  
 
Selvitystyön tueksi asetetaan monialainen ohjausryhmä, jossa ovat 
edustettuina kunnanhallituksen nimeävät henkilöt/henkilö, 
perinnekalastuksen, saamelaismuseon sekä kalastukseen liittyvä 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimiala kuten LUKE ja Kevon 
tutkimusasema. Ohjausryhmään kuuluvat viranhaltijoista 
kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja ja hankepäällikkö, joka toimii myös 
ohjausryhmän sihteerinä. 
 
Ehdotus: 
 
Lohikeskus-selvityshanke käynnistetään avustuspäätöksen 
mukaisesti. Selvityshanke sijoitetaan hallinnollisesti elinvoiman 
toimialalle kuitenkin niin, että kunnanjohtaja toimii hankkeen 
vastuuhenkilönä. 
 
Esitetään kunnanhallitukselle, että Lohikeskus selvityshankkeelle 
asetetaan ohjausryhmä kunnanhallituksen päätöksellä. Valtuutetaan 
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kunnanjohtaja tekemään esitys monialaisen ohjausryhmän 
kokoonpanosta. 
 
Valtuutetaan kunnanjohtaja valitsemaan Lohikeskus-selvitykselle 
hankepäällikkö ajalle 15.3.2023-28.2.2024 ja päättämään kunnan 
palkka-asiamiehenä hankepäällikön palkasta. 
 
Päätös: 
 
Mirjami Kinnunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 
aikana klo 19.13. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 38  

 
Ehdotus: 
 
Lohikeskus-selvityshanke käynnistetään avustuspäätöksen 
mukaisesti. Selvityshanke sijoitetaan hallinnollisesti elinvoiman 
toimialalle kuitenkin niin, että kunnanjohtaja toimii hankkeen 
vastuuhenkilönä. 
 
Kunnanhallitus päättää, että Lohikeskus-selvityshankkeelle 
asetetaan ohjausryhmä. Valtuutetaan kunnanjohtaja tekemään 
esitys monialaisen ohjausryhmän kokoonpanosta. 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valitsemaan Lohikeskus-
selvityshankkeelle hankepäällikkö ajalle 15.3.2023-28.2.2024 ja 
päättämään kunnan palkka-asiamiehenä hankepäällikön palkasta. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lohikeskus- 
selvityshankkeelle myönnetään lisämääräraha vuodelle 2023 menot 
120.000 euroa, tulot 120.000 euroa, netto 0 euroa hankkeelle 
avattavalle projektinumerolle elinvoiman budjettiin. Vuoden 2024 
osuus huomioidaan tulevan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että kunnanhallitus nimeää 
edustajansa ohjausryhmään seuraavassa kokouksessa. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Utsjoen Master Plan -hankkeen hakeminen 
 
11/00.01.05/2023 
 
Eltekltk § 13  

Utsjoen kunnan taloustilanne on todella vaikea ja ennusteiden 
mukaan tulee jatkumaan sellaisena pitkään.  Selviytyäkseen kunnan 
tulee pystyä kasvattavamaan kaikkia verotulolajeja: Ansiotuloveroa, 
kiinteistöveroa ja yhteisöveroa. Utsjoen elinkeinotoiminta on 
perinteisesti perustunut vahvaan rajakauppaan, matkailuun ja 
poroelinkeinoon. Matkailu on perustunut erityisesti Tenon lohen 
kalastukseen. Sekä rajakauppa että matkailu ovat kärsineet koronan 
ja Tenon lohestuskiellon aiheuttaman rakennemuutoksen 
vaikutuksista. Koronan aikana nähtiin myös laajemmin Lapin 
poronhoitoalueella matkailun ja porotalouden vahva yhteys. Vuonna 
2019 tapahtunut   matkailun   pysähtyminen vaikutti merkittävästi 
poron lihan kysyntää vähentävästi. 
 
Utsjoella on jo pitkään tunnistettu, että tulevaisuuden elinkeino on 
kestävä matkailu. On ymmärretty, että luontomme ja sijaintimme 
arvo on matkailulle merkittävä lohen kalastuksen ohella. Tässä 
kriisitilanteessa kunnassa on tehty analyysi elinkeinojen kasvun 
mahdollisuuksista.  On ymmärretty, että myönteiseen taloudelliseen 
kehitykseen tarvitaan kunnalta aktiivisia toimenpiteitä. Arviossa 
vahvistui käsitys, että matkailu on toimiala, jolla on eniten sellaista 
kasvupotentiaalia, josta saadaan kokonaisvaltaista elinvoimaa 
alueelle. Matkailun kehittymisellä on myönteinen vaikutus kaikkiin 
kuntaverotuksen muotoihin ja se tarvitsee runsaasti palveluja muilta 
toimialoilta, jotka siten voivat kehittyä matkailun rinnalla.  
Palveluntarjonnan rinnalla kysyntää tulee myös esimerkiksi uudelle 
asuntotuotannolle, joka puolestaan vastaisi alueella olevaan 
asuntotarpeeseen. Matkailu kehittyessään lisää erilaisten palvelujen 
tarjontaa myös paikallisille asukkaille lisäten näin alueen yleistä 
vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Alueen elinvoiman lisääntymisen voi 
ennustaa edistävän myös paikkariippumattomien yritysten 
sijoittumista alueelle. Matkailulla on lisäksi edellytyksiä kehittyä 
kaikissa kolmessa kylässä. 
 
Utsjoella on ollut viimeisen kahden vuoden aikana useita äkillisen 
rakennemuutokseen liittyviä hankkeita, joiden avulla on pyritty 
etsimään uusia elinkeinoja kehittäviä avauksia.   Saamelaisen 
kulttuuriperinnön vahvistaminen -hanke päättyi 31.12.2022 ja muut 
hankkeet tulevat päättymään elokuussa-lokakuussa 2023. Vain 
Teno Outdoor -pyörämatkailuhanke jatkuu kevättalvelle 2024. Myös 
näissä hankkeissa tehty työ on vahvistanut käsitystä matkailusta 
keskeisenä tulevaisuuden elinkeinona Utsjoella. 
 
Matkailu ei voi kasvaa ja kehittyä vain kunnan toimilla ja kunnan 
resursseilla.  Tarvitaan sidosryhmien vahvaa osallisuutta ja 
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sitoutumista yhdessä sovittuihin tavoitteisiin sekä yhteisön 
sosiaalinen hyväksyntä. Utsjoen matkailun kehittymiseksi on tarve 
laajasti osallistaen laaditulle, tietoon perustuvalle matkailun Master 
Planille. Tällaisessa ohjelmassa keskeisiä toimia ovat mm. 
- Nykytila-analyysi ja näkemykset tulevasta 
- Matkailun trendien reflektointi ja benchmark-vierailut Utsjoen 
matkailun näkökulmasta  
- Analyysi Utsjoen matkailun potentiaalista 
- Matkailun kehityksen tavoitekuvan määrittely 
- Alueidenkäytön suunnittelu 
- Utsjoen matkailun toimenpideohjelman koostaminen 
- Eri toimijoiden välisen yhteistyömallin laatiminen 
- Alueen matkailuyritysten tuotekehityksen tukeminen. 
 
Laaditun Master Planin avulla Utsjoella tapahtuva matkailun 
kehittyminen nojaa yhdessä sovittuihin suuntaviivoihin, kehittäminen 
on pitkäjänteistä ja alue näyttäytyy jatkossa kiinnostavana kohteena 
eri rahoittajille. Hanke tulee osaltaan toimeenpanemaan uutta 
kuntastrategiaa ja maapoliittista ohjelmaa.  Hankkeessa laadittu 
Utsjoen matkailun Master plan tuodaan valtuuston käsiteltäväksi. 
 
Lapin liitto myöntää AKKE-rahoitusta lyhytkestoisiin kehittämis-, 
kokeilu- ja selvityshankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai 
valmistellaan isompia kehittämiskokonaisuuksia. Haettava summa 
voi olla 80 000 euroa ja siinä hakijan omarahoitusosuus on 20 
prosenttia. Seuraava haku päättyy 22.2. Haettava summa 
mahdollistaa yllä kuvatun työn toteutuksen. 
 
AKKE-rahoituksella voisi hakea Utsjoen matkailun Master Plan -
hankkeen, joka toteutettaisiin ostopalveluhankinnalla.  Hankkeen 
kesto olisi 1.6.2023- 31.5.2024.  
 
Elinvoimajohtajan ehdotus: 
 
Kunta hakee Lapin liitolta 22.2. mennessä hanketta Utsjoen 
matkailun Master Plan -hankkeen toteutukseen. Hankkeen 
toteutusaika 1.6.2023- 31.5.2024. Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 
000 euroa ja sen omarahoitusosuus on 20 % eli 16 000 euroa. 
Hakemuksen yhteyteen laaditaan hankesuunnitelma, joka pitää 
sisällään yllä mainittuja teemoja. Hanke toteutetaan ostopalveluna, 
elinvoimantoimialan vastatessa hankkeen hallinnollisista tehtävistä 
ja hankkeen viestinnästä. 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle lisämäärärahaa hankkeen omarahoituksen 
kattamiseksi 16 000 euroa hankkeelle avattavalle tilille elinvoiman 
budjettiin. 
 
Päätös: 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 13 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 39 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

Kh 20.02.2023 § 39  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Utsjoen Masten Plan -hankkeelle 
menot 32.100, tulot 25.680, netto 6.420 euroa hankkeelle avattavalle 
projektinumerolle elinvoiman budjettiin. Vuoden 2024 osuus 
huomioidaan tulevan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 19 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 40 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Sami Game Jam-hankkeelle 
 
53/02.02.00/2022 
 
Eltekltk § 19  

Elinvoimatoimialalle on myönnetty vuonna 2021 rahoitus Sami 
Game -hankkeelle Yhdysvaltojen suurlähetystön Small Grants -
ohjelmasta. Ohjelman tarkoituksena on tukea erityisesti nuoriin 
kohdistuvaa toimintaa ja Yhdysvaltojen ja Suomen suhteita. 
Rahoitusta on myönnetty 20 000 dollaria ja sen tarkoituksena on 
vahvistaa saamelaisten ja Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen 
yhteistyötä. Rahoituksella toteutetaan pelitapahtumia verkossa. 
Hanke pohjautuu vuosina 2015–2018 Utsjoen Ailegas-keskuksessa 
järjestettyihin pelitapahtumiin. Hankkeen toteuttamisaika oli 
alkuperäisessä hankesuunnitelmassa vuosi 2022, mutta 
koronapandemian vuoksi hankkeen toteuttamiselle haettiin 
muutoshakemuksella jatkoaikaa kesään 2023 saakka. 
 
Tähän mennessä hanke on järjestänyt kaksi työpajaa vuonna 2023. 
3.-5.1.2023: Interactive storytelling with Twine ja Game design with 
Bitsy. Työpajat järjestettiin yhtenä kokonaisuutena. Vuonna 2023 on 
lisäksi tarkoitus järjestää vielä kaksi työapajaa: lmagining Indigenous 
Worlds with Unity ja 7th Gen Tech Design with Blender.  
 
Rahoitusta on saatu rahoittajalta 10956 euroa. Siitä on käytetty 3930 
euroa. Käytettävää hankebudjettia on jäljellä 14310 euroa. 
Määräraha tulee hakea rahoittajalta dollareissa, joka maksetaan 
hakijalle päivän kurssin mukaan. Näin ollen lopullinen haettava 
euromäärä on arvio. Dollarin kurssin kertoimena on tässä käytetty 
2.2.2023 kurssia vastaavaa lukua 0,91 kaikkien muiden lukujen 
osalta paitsi jo saadun 10956 euron osalta, joka on muunnettu 
euroiksi maksupäivänä voimassa olleen kurssin mukaisesti. 
 
Sami Game Jam on jäänyt huomioimatta vuoden 2023 elinvoiman 
talousarviossa.  Jotta hanke voi toteutua suunnitelman mukaan, tulisi 
elinvoimatoimialan hakea vuodelle 2023 määrärahaylitys 14310 
euroa, joka kohdennetaan elinvoiman hankkeiden 
kustannuspaikalle, Sami Game Jam-hankkeelle. 
 
Elinvoimajohtajan ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa menot 14310 euroa, tulot 14310 
euroa, netto 0 yllä esitettyjen vuoden 2023 toimenpiteiden   
toteuttamiseksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 19 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 40 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.20. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 40  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Sami Game Jam -hankkeelle menot 
14310 euroa, tulot 14310 euroa, netto 0 euroa elinvoiman budjettiin 
yllä esitettyjen vuoden 2023 toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 41 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

ÄRM-hankkeiden tilannekatsaus 
 
Kh 20.02.2023 § 41  

Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö esittelee ÄRM-hankkeiden 
tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö esitteli Ärm-hankkeiden 
tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2023 44 
 
Kunnanhallitus § 42 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 20.02.2023 § 42  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 43 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 20.02.2023 § 43  

Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päi-
vän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on ot-
to-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan 
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus 
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty vi-
ranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimus-
ajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätök-
set läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämi-
seen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla pääte-
tään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. 
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, 
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen ko-
kouksissa. 
 
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:  
Sivistyslautakunta 1.2.2023, Elinvoima- ja tekninen lautakunta 
9.2.2023. 
 
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 § 44 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 20.02.2023 § 44  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kela - Hyvinvointialueiden aloitus toi muutoksen asiakas- ja potilastietojen 

käyttöön - Omakanta palvelee entiseen tapaan 
 
Lapin liitto - Hallituksen 23.1.2023 pöytäkirja 
 
Maa- ja metsätalousvaliokunta 
 - Valiokunnan lausunto MmVL 34/2022 vp - HE 274/2022 vp, 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun 
lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta 

 
Opetushallitus - Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös esi- ja perusopetuslain 

yksikköhinnoista vuodelle 2023, päätös aamu- ja iltapäivätoiminnan 
yksikköhinnasta vuodelle 2023, päätös opetus- ja kulttuuritointa 
varten valtionosuudesta myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 
2023 

  
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 146 05.09.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 14 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 45 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistötyöryhmän esitys vanhojen koulukiinteistöjen käytöstä 
 
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. 
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Kunnanhallitus § 146 05.09.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 14 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 45 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
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. 
 

  
 
Eltekltk § 14  

Työryhmä teki kiinteistökatselmukset 19.10.2022 Karigasniemen 
vanhalla koululla ja 20.10.2022 Utsjokisuun vanhalla koululla sekä 
Nuorgamin vanhalla koululla. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa 
Teams-kokoukseen, 20.9.2022 ja 30.11.2022. Työryhmä koosti 
työstä raportin (oheismateriaalina). 
 
Valmisteli kiinteistöinsinööri 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Koostetusti työryhmän päätösehdotukset ovat seuraavat – taustat, 
johon nämä esitykset pohjautuvat, löytyvät työryhmän laatimasta 
raportista: 
1. Karigasniemi – entinen ruokalarakennus 
Irrotetaan kaikki liittymät (vesi-, sähkö- ja lämpöliittymät) kiinteistöstä 
ja puhalletaan putket tyhjiksi. 
2. Karigasniemi – koulurakennuksen siipi, jonka alakerrassa on 
kiinteistökompleksin lämpökeskus 
Tehdään vain välttämättömät korjaukset ajatuksella, että kiinteistöä 
käytetään seuraavat kymmenen vuotta. Ja 
tiloihin suunnitellaan nuorisolle, kunnan järjestämälle vapaa-
ajantoiminnalle sekä kyläläisten harrastetoiminnalle tiloja. Jatketaan 
asunnon vuokrausta siihen saakka, kunnes vuokralaisen eläkeikä 
koittaa (kunnan työntekijä). 
3. Utsjokisuun koulu 
Katkaistaan Utsjokisuun koulukiinteistö entisen rehtorin huoneen 
kohdilta. Sisäänkäynti, josta on menty ruokalatilaan, jää katkaisun 
ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kiinteistön 
sähköpääkeskus siirretään toimintaan jäävään osaan. 
Laitetaan koko eteläpääty myyntiin. Myytävään osaan tulee tehdä 
omat sähkö ja vesiliittymät. Laaditaan julkinen 
myynti-ilmoitus. 
4. Ailigas-talot, eteläinen ja pohjoinen 
Käydään eri hallintokuntien kanssa kiinteistöjen 
hyödyntämismahdollisuudet läpi ja tarvittaessa 
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Kunnanhallitus § 146 05.09.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 14 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 45 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

käynnistetään kiinteistöjen markkinointi myös ulkopuolisille 
käyttäjille. Eteläinen Ailigastalo soveltuu mm. etätyötiloiksi. 
 
Asennetaan Ailigastaloihin ilmavesilämpöpumput kesällä 2023. 
Vaatii investointeihin lisämäärärahan hakemista. 
5. Nuorgam  
Laitetaan vanha koulurakennus kylmilleen ja myydään Metoksen 
keittiö. Tämän myötä koulun ja kylän käytössä 
oleva luistelukentän jäädyttäminen lopetetaan. Jäädytetään koulun 
käyttöön vanhan koulun pihalla olevan ns. koripallokenttä. Tällä 
saadaan merkittäviä säästöjä myös vedenkäytössä, koska 
koripallokentän jäädyttämiseen käytettävä vesimäärä on murto-osa 
ison kentän jäädyttämiseen käytettävästä vesimäärästä. 
 
Liikuntahallin sisältävää rakennusta ylläpidetään vain välttämättömin 
korjauksin seuraavat 5 vuotta. Laitetaan kiinteistöön 
ilmavesilämpöpumppu kesällä 2023. Kyläläiset voivat käyttää 
rakennuksessa olevaa luokkatilaa harrastustoimintaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

Kh 20.02.2023 § 45  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan, että työryhmän esittämien 
toimenpideiden valmistelua jatketaan muilta osin paitsi Nuorgamin 
luistelukentän jäädyttämisen osalta, jota voidaan jatkaa. 
Lisämäärärahaa edellyttävät toimenpiteet tulee valmistella erikseen 
kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Kunnan omistamien 
kiinteistöjen myyntimalli valmistellaan erikseen kunnanhallituksen ja 
valtuuston käsittelyyn. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 46 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

SamiSoster Ry:n pyyntö yhdistyksen toiminnan tukemisesta 
 
Kh 20.02.2023 § 46  

SámiSoster ry on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen 
saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö. SámiSoster ry 
järjestää saamen- ja/tai suomenkielistä vertaistukea, leirejä, 
tapahtumia, hyvinvointipäiviä, ryhmätoimintaa, asiantuntijaluentoja, 
kehittämistoimintaa ja sukupolvien välistä kanssakäymistä. 
 
SamiSoster Ry hakee Utsjoen kunnalta toiminta-avustusta 6000 
euroa voidakseen jatkaa viime vuonna hyvin käynnistynyttä Birgen 
Ruovttus toimintaa Utsjoella vuonna 2023.  
 
Utsjoen kunta ei ole aiemmin tukenut suoraan rahallisesti 
yhdistyksen toimintaa kuten muut Saamelaisalueen kunnat. Utsjoen 
kunnan sosiaalityöntekijöiden työaikaa on kuitenkin kohdistettu 
SamiSosterin tapahtumiin mm. vanhus- ja perhetyössä. Muiden 
kuntien päättämä tuki SamiSosterille: 
- Enontekiö: 6000 e/v 
- Sodankylä: 6000 e/v 
- Inari: 8000 e/v 
 
Birgen Ruovttus toiminnan tavoitteina on vahvistaa ja edistää 
ikääntyvien ja ikäihmisten sekä omaishoitajien hyvinvointia. 
Toiminnan avulla luodaan mahdollisuuksia ja edellytyksiä ihmisten 
osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle matalan kynnyksen 
kohtaamispaikoissa, ryhmä- ja yksilötoiminnoissa.  
 
Muissa kunnissa, paitsi Utsjoella, toimii matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka. Utsjoella toimii ns. jutaava kohtaamispaikka. 
Kokoontumiset ovat Karigasniemellä kylätalo Saivussa, Utsjoen 
kirkonkylällä seurakuntakodilla ja Nuorgamissa rukoushuoneella. 
Kokoontumiset ovat olleet viikoittain. 
 
Kaikissa neljässä kunnassa toimintaan kuuluu myös 
järjestölähtöinen kotikäyntityö, jossa kohderyhmänä ovat vanhukset, 
joiden on vaikea osallistua ryhmätoimintaan tai tarvitsevat 
henkilökohtaista opastusta palvelujen hakemiseen / käyttämiseen 
jne. Omaishoitajien ryhmätoimintaa on Enontekiöllä ja Utsjoella. 
 
Utsjoella välimatkat ovat pitkiä ja toimintaa on koko kunnan alueella. 
Matkakuluja tulee paljon. Juuri Utsjoella tarve on suuri. Vuonna 2022 
ryhmät ovat kokoontuneet 63 kertaa ja saamelaiskulttuurisia 
yhteisöllisiä tapahtumia oli 30. Osallistujia v. 2022 on ollut 684. 
Omaishoitajien ryhmässä on ollut 11 omaishoitajaa ja ryhmä on 
kokoontunut 7 kertaa/v ja lisäksi omaishoitajat osallistuivat 
yhdistyksen järjestämälle omaishoitajien leirille. 
 
Osallistujien määrä on lisääntynyt Utsjoella edellisiin vuosiin 
verrattuna ja tulokset ihmisten arjessa ovat hyvin positiivisia mm. 
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Kunnanhallitus § 46 20.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

yhteisöllisyyden tunne ja vertaistuki ovat vahvistuneet, tiedonjako, 
saamen kielen käyttö toiminnassa koetaan ilona. Utsjoella toiminta 
onkin kokonaan saamen kielellä. 
  
Saamelaisalueen muut kunnat ovat lupautuneet rahoittamaan 
yhdistyksen toimintaa vuonna 2023, kunnes hyvinvointialue saa ensi 
vuodeksi järjestöavustusmallin valmiiksi. Valtakunnallisten ja 
alueellisten sotealan järjestöjen ja yhdistysten avustustoiminta 
kuuluu hyvinvointialueen vastuulle. Kunnat vastaavat paikallisten 
sote-yhdistysten avustuksista niin halutessaan. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan 
rahoitusratkaisun. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 
Utsjoen kunta myöntää enintään 5000,00 euron kerta-avustuksen 
SamiSoster Ry:lle vuodelle 2023. Määräraha osoitetaan 
sivistystoimen määrärahoihin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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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 
 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 

 
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 45 
  
 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 
 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 45 
  
 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 

 


