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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 13:00 - 15:25 Puheenjohtaja  
 Länsman Vesa 13:00 - 15:25 Varapuheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 13:00 - 15:25 Jäsen  
 Pohjanrinne Arto 13:00 - 15:25 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 13:00 - 15:25 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 13:00 - 15:25 Jäsen  
 
Poissa Holmberg Aslak Jäsen  
 Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 
Muu Pieski Taina 13:00 - 15:25 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 13:00 - 15:25 Pöytäkirjanpitäjä  
 Orti-Berg Riitta 13:00 - 15:25 Tulkki  

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Väinö Guttorm Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

47 - 66 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 29.3.2023 
 
 
 
Arto Pohjanrinne  Vesa Länsman 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 05.04.2023  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 47 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 29.03.2023 § 47  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 48 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 29.03.2023 § 48  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Pohjanrinne ja Vesa Länsman. 
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Kunnanhallitus § 49 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 29.03.2023 § 49  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Hyvinvointijohtajan 
viran täyttö. Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena 
puheenjohtajan esittämällä lisäasialla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 50 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 29.03.2023 § 50  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 51 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 29.03.2023 § 51  

Kuntaan on tullut 1 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 § 52 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu 
 
19/00.01.01/2023 
 
Kh 29.03.2023 § 52  

Kunnanjohtajan johtajasopimuksessa on sovittu, että kunnanjohtajan 
työn tavoitteet määritellään vuosittain käytävissä kunnanhallituksen 
puheenjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanjohtajan 
välisessä kehityskeskustelussa sekä kunnanhallituksessa 
käytävässä tavoite- ja arviointikeskustelussa. 
 
Kehityskeskusteluissa arvioidaan kunnanjohtajan työn onnistumista, 
johtajasopimuksen noudattamista ja kunnan tulevaisuudennäkymiä. 
Kehityskeskusteluista laaditaan luottamuksellinen muistio, joka 
saatetaan kunnanhallituksen jäsenten tietoon. Koollekutsujana toimii 
kunnanhallituksen puheenjohtaja.  
 
Kehityskeskustelu on käyty 6.3.2023. Kunnanhallitus käy sen 
pohjalta kunnanjohtajan kanssa tavoite- ja arviointikeskustelun 
vuodelle 2023. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus käy kunnanjohtajan kanssa tavoite- ja 
arviointikeskustelun edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta ja 
alkaneen vuoden 2023 tavoitteista. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 53 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 6.3.2023 kokouksen täytäntöönpano 
 
14/00.02.00/2023 
 
Kh 29.03.2023 § 53  

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 17.3.2023. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuusto 06032023kutsu 
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Kunnanhallitus § 54 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ikäsähly ry:n avustushakemus 
 
33/02.04.02/2021 
 
Kh 29.03.2023 § 54  

Nuorgamissa toimiva Ikäsähly ry on hakenut Utsjoen 
vanhusneuvostolta 1000 € avustusta matkakuluihin vuonna 2023. 
Koska vanhusneuvostolla ei ole toimivaltaa rahoituspäätöksiin, asia 
on siirretty kunnanhallituksen päätettäväksi. 
 
Utsjoen kunta on myöntänyt vanhusneuvostolle 4500 euron 
määrärahan neuvoston kuluihin vuodelle 2023.  
 
Utsjoen kunnan alueella toimii useita yhdistyksiä ja valtakunnallisten 
järjestöjen paikallisosastoja. Kunnalla ei ole erillistä määrärahaa 
yhdistysten ja järjestöjen avustuksiin. Monilla muilla kunnilla on 
erikseen talousarviossa päätetty määräraha kunnan alueella 
toimiville yhdistyksille ja järjestöille, jotka tulevat vuosittain 
haettavaksi. Tällaisen määrärahan varaaminen talousarvioon olisi 
hyvä ottaa arvioitavaksi vuoden 2024 talousarvion laadinnan 
yhteydessä. 
 
Kuntalaisten ja kunnan alueella toimivien yhdistysten yhdenvertainen 
kohtelu on kunnan päätöksenteon perusta. Mikäli kunta haluaa 
osoittaa jollekin yhdistykselle, tässä tapauksessa Ikäsähly ry:lle, 
toiminta-avustuksen, olisi päätös syytä perustella yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta.  
 
Se että nuorgamilaiset kertovat kokemuksenaan, ettei Nuorgamin 
kylässä ole samanlaisia harrastusmahdollisuuksia ikäihmisille kuin 
kirkonkylällä ei ole tällainen yhdenvertaisuuteen perustuva perustelu. 
Kunnan alueella esimerkiksi Tenojoki- ja Utsjokilaaksossa sekä 
Kaamasmukassa asuu lukuisia ikäihmisiä, joilla 
harrastusmahdollisuudet ovat kymmenien kilometrien päässä. 
 
Kunta on tukenut Ikäsählyn matkakuluja poikkeuksellisesta korona-
aikana v. 2020-2022, mutta nämä päätökset ovat perustuneet 
poikkeusoloihin ja pandemian aiheuttamiin rajoituksiin. Pysyvää 
käytäntöä ja päätöksiä Ikäsählyn matkakulujen korvaamisesta ei ole 
tehty. Viimeisessä päätöksessä koskien v. 2022 kuluja korostettiin 
päätöksen kertaluontoisuutta poikkeusaikana. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus ei myönnä 1000 euron määrärahaa Ikäsähly ry:n 
matkakuluihin. 
 
Päätös: 
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Kunnanhallitus § 54 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Marjatta Kordelin ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kordelin ei osallistunut päätöksentekoon. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tauko klo 14.20-14.35. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat edelleen 
läsnä kokouksessa. 

  
 
Jakelu Ikäsähly ry  
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Kunnanhallitus § 55 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen lohikeskuksen ohjausryhmän asettaminen 
 
22/00.01.02/2023 
 
Kh 29.03.2023 § 55  

 
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. 
Utsjoen kunta on saanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
vuoden 2023 jakovarasta 150 000 euroa uuden Lohikeskuksen 
selvitystyöhön. 
  
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 toimisi Tenon lohestuksen asiantuntija- ja 
yhteistyöorganisaationa Tenon kalatalousalueelle ja eri 
valtionhallinnon toimijoille ja tutkimuslaitoksille. Se voisi palvella 
tutkimus- ja yhteistyötarpeita sekä toimia paikallisena lohestuksen 
asiantuntijana muille organisaatioille Suomessa ja 
kansainvälisestikin.  
 
Lohikeskuksen tehtävänä olisi tallentaa, elvyttää, ylläpitää ja 
edelleen kehittää lohen kalastusperinnettä ja sen pohjalta 
ponnistavia uusia elinkeinoja.  
  
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 1.4.2023-28.2.2024. Selvitystyötä ja 
valmistelua johtaa hankepäällikkö yhdessä Utsjoen kunnanjohtajan 
kanssa.  
  
Ohjausryhmän asettaminen 
Selvitystyön tueksi asetetaan monialainen ohjausryhmä, johon 
toivotaan edustajat Saamelaismuseo Siidasta, 
Luonnonvarakeskuksesta, Turun yliopiston Kevon tutkimusasemalta 
ja Metsähallituksesta. Utsjoen kunnanhallitus sekä Tenojoen 
kalatalousalue nimeävät lisäksi omat edustajansa. Ohjausryhmään 
kuuluvat Utsjoen kunnan viranhaltijoista kunnanjohtaja, 
elinvoimajohtaja ja hankepäällikkö. Ohjausryhmän kokoonpanoa on 
mahdollista täydentää työn edetessä ja kutsua eri alojen 
asiantuntijoita kuultavaksi. 
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Kunnanhallitus § 55 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
Ohjausryhmän työ ja sen jäsenten matkakustannukset katetaan 
Lohikeskusselvitykselle osoitetuista määrärahoista. Ohjausryhmän 
kokoukset järjestetään hybridimallilla, joka mahdollistaa 
etäosallistumisen. Ohjausryhmä kokoontuu vuoden aikana arviolta 
kuusi kertaa (1.4.2023-28.2.2024). 
  
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää 1-2 jäsentä Lohikeskusselvitystyön 
ohjausryhmään. Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan 
ohjausryhmän puheenjohtajaksi. 
 
Päätös: 
 
Arto Pohjanrinne esitti, että kunnanhallitus nimeää 2 jäsentä 
ohjausryhmään. Pohjanrinne esitti, että puheenjohtaja Väinö 
Guttorm ja varapuheenjohtaja Vesa Länsman nimetään 
ohjausryhmän jäseniksi. Pohjanrinteen esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 
Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja nimetään ohjausryhmän 
puheenjohtajaksi. 
 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Lapin Yliopistoa, Oulun Yliopiston 
Giellegas-Instituuttia, Saamelaiskäräjiä ja Saamelaisalueen 
koulutuskeskusta pyydetään halutessaan nimeämään edustajansa 
ohjausryhmään. 

  
 
Jakelu Nimetyt jäsenet  
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Kunnanhallitus § 56 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lapland North Destinations, yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenen nimeäminen 
 
21/00.04.02/2023 
 
Kh 29.03.2023 § 56  

Kunnanhallitus on 28.2.2022 § 50 nimennyt kunnanjohtajan  Inari-
Saariselkä matkailun hallituksen jäseneksi.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää Lapland North Destinations'n 
yhtiökokousedustajaksi ja hallituksen jäseneksi elinvoimajohtaja 
Tanja Lepistön. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Lapland North Destinations  
 Nimetty edustaja  
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Kunnanhallitus § 57 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Inarin Lapin Vesi Oy, yhtiökokousedustajan nimeäminen 
 
45/09.01.00/2012 
 
Kh 29.03.2023 § 57  

Utsjoen kunnalla on yksi yhtiökokousedustaja Inarin Lapin Vesi Oy:n 
varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi Inarin Lapin Vesi 
Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kunnanjohtaja Taina Pieskin. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että yhtiökokousedustajaksi 
nimetään kunnanjohtaja Taina Pieski ja varaedustajaksi 
kunnaninsinööri Mirja Savolainen. 

  
 
Jakelu Inarin Lapin Vesi Oy  
 Nimetyt edustajat  
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
Valtuusto § 20 07.04.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 28 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 58 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus 
 
1/10.02.03/2019 
 
Teknltk 11.05.2020 § 27 
 Utsjoen kunta on laittanut vireille Utsjoen kirkonkylän asemakaavan 

laatimisen vanhan rakennuskaavan pohjalta. 
Kaavoituksen uudistamisen vaatimuksena on ollut maankäyttö- ja 
rakennuslain muutos ja uudet vaatimuksen yhdyskunnan 
kehittymiselle. 

  
Vireille tulo: Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 38 

 
 Käsittely: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
                 Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 41 
                  nähtävillä (kh) 12.04.–02.05.2012 
                 Asemakaavaluonnos (Valmisteluvaiheen                       kuuleminen/nähtävilläolo) 
                 Kunnanhallitus 11.2.2014 § 23 
                 nähtävillä 19.2.2014 – 20.3.2014 
 

Utsjoen kunnan kaavoitustyöryhmä on käsitellyt kaavaluonnosta 
19.3.2020 ja hyväksynyt kaavaluonnoksen rajauksen ja esitystavan 
sekä rakennusoikeuden merkitsemiseen liittyvän muodon. Nyt 
nähtäville asetettava ehdotus voidaan laittaa uudelleen nähtäville, 
mikäli sellaisia muutoksia tulee jotka ovat kaavan kannalta 
merkityksellisiä.  
 

  Asemakaavaa kunta tekee pääsääntöisesti omille mailleen, mutta jo    olemassa oleva rakennuskanta ja vanha rakennuskaava on     yksityisten maanomistajien osalta otettu siinä laajuudessa 
    huomioon kuin sen estämättä on voinut, 
että maanomistajien     epätasa-arvoinen kohtelu 
toteutuu ja toinen tärkeä seikka on, että    kunta ei 
kennellekään anna ansiotonta arvonnousua sisältäviä     ratkaisuja. 

 
Asemakaavan muutoksen pääpainopisteitä ovat selkeästi 
asuinrakentaminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen kylän 
keskusalueella. Saman aikaisesti käsittelyssä olevat 
maankäyttö/kehittämiskorvaukset vastaavat yksityisten 
maanomistajien tarpeisiin ja yritystoiminnan toteuttamniseen 
omistajan suunnittelemassa laajuudessa. 
 
Ehdotus: 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
Valtuusto § 20 07.04.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 28 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 58 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen ja esittää 
kunnanhallitukselle MRL 65 § ja MRA 27 § nojalla 
asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville 30 vrk ajaksi, jona 
aikana tekninen toimi hankkii lausunnot ja viralliset kuulemiset. 
 
Päätös: 
  

 Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Kh 18.05.2020 § 43 
  

Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus sekä 
kaavaselostus ovat oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus asettaa asemaakaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 
§ ja MRA 27 § nojalla 30 vrk ajaksi, jona aikana tekninen toimi 
hankkii lausunnot ja viralliset kuulemiset. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 26.04.2021 § 52 
  

Kunnanhallitus asetti Utsjoen kirkonkylän asemakaavan ehdotuksen 
nähtäville 18.5.2020 (Kh 18.5.2020 §43). Kaavaehdotus on ollut 
nähtävillä 1.6.2020 – 30.6.2020. Saadut palautteet on käsitelty 
kaavoitustyöryhmässä 14.10.2020. Palautteiden pohjalta 
kaavoituskonsultti on tehnyt tarvittavat täsmennykset Utsjoen 
kirkonkylän asemakaavaan.  
 
Soveltuvat oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 52§. 
 
Ehdotus: 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
Valtuusto § 20 07.04.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 28 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 58 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus päättää esittää Utsjoen kirkonkylän asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Valt 06.05.2021 § 5 
  

 
Materiaali on nähtävillä kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian valtuuston 
jäsenille. 
 
Veikko Porsanger esitti, että asemakaava palautetaan uudelleen 
valmisteluun siten, että kaavaesityksessä Onnelantörmän 
parkkialueen ja kaavamerkinnällä AL varustetun tontin väliin jäävä 
VL-alue muutetaan AL-alueeksi. Väinö Guttorm, Aulis Nordberg, 
Sammol Lukkari ja Marjatta Kordelin kannattivat Veikko Porsangerin 
esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta 
poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että suoritettiin 
nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli kunnanhallituksen esitys ja EI 
Veikko Porsangerin kannatettu esitys. Äänestysjärjestys 
hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 12 kpl, josta JAA ääniä 4 kpl 
(Anni Ahlakorpi, Mika Aikio, Ilmari Tapiola, Uula Tapiola) ja Ei ääniä 
8 kpl (Marjatta Kordelin, Sammol Lukkari, Ismo Manninen, Aulis 
Nordberg, Veikko Porsanger, Nils Eric Lukkari, Anne Parkkonen, 
Väinö Guttorm). Äänestysluettelo liitteenä nro 3. Äänestyksen 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
Valtuusto § 20 07.04.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 28 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 58 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

perusteella päätökseksi tuli Veikko Porsangerin esitys kaavan 
palauttamisesta takaisin valmisteluun. 
  

 
Teknltk 18.01.2022 § 6 
  

Tehdään Onnelantörmän asemakaavoitus erillisenä projektina. 
Utsjoen kirkonkylän asemakaavoituksen on tehnyt Tengbom Oy. 
Heiltä on pyydetty lisätyötarjous koskien Onnelantörmän 
kaavoitusta. Lisätyötarjouksen hinta-arvio on 10 380 €.  
 
Ehdotus: 
 
Hyväksytään Tengbom Oy:n lisätyötarjous Onnelan törmän alueen 
kaavoituksesta, hintaan 10 380 € alv 0%. 
 
Samalla tekninen lautakunta hyväksyy kirkonkylän asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen muilta osin ja esittää sen edelleen 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. Ennen valtuuston kokousta muutetaan kortteli 
5 tontti 3 rakennusoikeudeksi RM 1500. 
 

  
Kh 28.02.2022 § 40 
  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen muilta osin, paitsi edellä olevassa valmistelussa 
mainitulta Onnelantörmän alueelta. Todetaan, että kortteli 5 tontti 3 
rakennusoikeudeksi muutetaan RM 1500. 
 
Päätös: 
 
Markku Porsanger esitteli asian kunnanhallituksen jäsenille. 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
Valtuusto § 20 07.04.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 28 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 58 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Aslak Holmberg esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan 
kokoukseen, jotta kunnanhallituksen jäsenille jää aikaa tutustua 
asiaan. Anni Ahlakorpi kannatti Aslak Holmbergin esitystä. 
 

 Puheenjohtaja esitti, että kortteli 5 tontti 3 osalta sovelletaan 
kehittämiskorvausta koskevaa valtuuston päätöstä. Marjatta Kordelin 
ja Arto Pohjanrinne kannattivat puheenjohtajan esitystä. 

 
 Koska kokouksessa oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua 

esitystä, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, 
jossa JAA on kunnanhallituksen esitys täydennettynä 
puheenjohtajan tekemällä lisäyksellä, ja EI on Aslak Holmbergin 
kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin 
yhteensä 6 kpl, josta JAA ääniä 3 kpl (Väinö Guttorm, Marjatta 
Kordelin, Arto Pohjanrinne) ja EI ääniä 3 kpl (Laura Niittyvuopio-
Valle, Aslak Holmberg, Anni Ahlakorpi). Äänestyksen perusteella 
päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys täydennettynä 
puheenjohtajan tekemällä lisäyksellä. 

 
Valt 07.04.2022 § 20 
  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen muilta osin, paitsi edellä olevassa valmistelussa 
mainitulta Onnelantörmän alueelta. Todetaan, että kortteli 5 tontti 3 
rakennusoikeudeksi muutetaan RM 1500. Kortteli 5 tontti 3 osalta 
sovelletaan kehittämiskorvausta koskevaa valtuuston päätöstä.  
 
Päätös: 
 
Ei käsitelty. 

  
 
Eltekltk § 28  

Utsjoen asemakaavaan tuli valtuuston hyväksymisen jälkeen ELY-
keskukselta oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen myötä Utsjoen 
kunta antoi valtuuston hyväksymispäätöksen raueta ja kaava on nyt 
palautunut ehdotusvaiheeseen. 
Asemakaavan laatijana on ollut Tengbom Oy ja heiltä on myös 
olemassa teknisen lautakunnan hyväksymä tarjous Onnelantörmän 
kaavoituksesta (Teknltk 18.01.2022 §6). Kaavoituskonsulttina 
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Tekninen lautakunta § 27 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 43 18.05.2020 
Kunnanhallitus § 52 26.04.2021 
Valtuusto § 5 06.05.2021 
Tekninen lautakunta § 6 18.01.2022 
Kunnanhallitus § 40 28.02.2022 
Valtuusto § 20 07.04.2022 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 28 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 58 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

asemakaavan laatimisessa on ollut Maarit Suomenkorpi. Hän on 
siirtynyt Tengbom Oy:sta AFRY Finland Oy:n palvelukseen. 
Tengbom Oy:n kanssa on sähköpostitse sovittu, että he luopuvat jo 
sovitusta kaavoitustyöstä ja AFRY Finland Oy:hyn siirtynyt 
Suomenkorpi voi jatkaa kaavoittajana. Hänelle on kertynyt vuosien 
aikana Utsjoen asemakaavaan liittyvää osaamista, joka on 
välttämätöntä, jotta kaavoitustyö jatkuisi sujuvasti eteenpäin. Koska 
kaavoitusprosessi palautuu ehdotusvaiheeseen ELY-keskuksen 
oikaisuvaatimuksen myötä, Utsjoen kunta joutui pyytämään 
lisätyötarjouksen AFRY Finland Oy:sta. Lisätyötarjouksen 
kokonaishinta oli 16.650 € (alv 0%). 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Lautakunta hyväksyy AFRY Finland Oy:n tarjouksen, 
kokonaishintaan 16.650 € (alv 0%) ja esittää edelleen 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle 16.650 euron 
investointimäärärahan myöntämistä ko. työlle.   
 
Päätös: 
 
Toimialajohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
  

 
Kh 29.03.2023 § 58  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi investoinmäärärahan 16 650 € vuodelle 2023 
Utsjoen kirkonkylän asemakaavaprosessin lisätyöhön. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 30 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 59 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan maapoliittinen ohjelma 
 
32/10.00.00/2020 
 
Eltekltk § 30  

Utsjoen kunnassa on käynnistetty maapoliittisen ohjelman 
laatiminen. Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa maapoliittisen 
ohjelman tekemiseen konsultin 11.10.2022 (Teknltk 11.10.2022 
§73). 
 
Koska kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta 
(hankintalaki 25 §), päädyttiin siihen, että tarjouspyyntö lähetetään 
kolmelle konsulttitoimistolle Afry Oy:lle, Sweco Oy:lle ja Seitap 
Oy:lle. Tarjouskilpailuun kutsutut konsultit valittiin mukaan sillä 
perusteella, että heillä jokaisella on aikaisempaa kokemusta Utsjoen 
kunnan kanssa toimimisesta.  
 
Määräaikaan 8.2.2023 klo 24 mennessä saatiin kaksi tarjousta 
Swecolta ja Seitap Oy:lta. Kummankin tarjoajan kanssa käytiin 
tarjousta täydentävät neuvottelut 13.2.2023.  
 
Ennalta esitettyjen tarjousten pisteytysperusteisiin pohjautuen 
Utsjoen kunnan maapoliittisen ohjelman tekijäksi valikoitui Sweco. 
Swecon esittämä tavoitehinta on 15 800 €. Oheismateriaalina on 
tarjousten pisteytystaulukko.  
 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Esitetään, että elinvoima- ja tekninen lautakunta valitsee 
maapoliittisen ohjelman konsultiksi Sweco Oy:n tavoitehintaan 15 
800 € (alv 0 %) ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
15 800 euron lisämäärärahan myöntämistä ko. työlle. 
 
Päätös: 
 
Toimialajohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
  

 
Kh 29.03.2023 § 59  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi 15 800 € lisämäärärahan vuodelle 2023 Utsjoen 
kunnan maapoliittisen ohjelman laatimista koskevaan työhön. 
Määräraha osoitetaan teknisen toimen toimialalle. 
 
Päätös: 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 30 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 59 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 29 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 60 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha uYritys- ja Udigi-hankkeille  
 
Eltekltk § 29  

Lisämääräraha uYritys-hankkeelle  
  
Viime vuoden varauksista jäi toteutuksessa käyttämättä 
ostopalvelurahaa 15 843 e, joita ei ole vielä huomioitu vuoden 2023 
talousarvion valmistelun yhteydessä. Anotaan siten siirtoa viime 
vuoden budjetista 15 843 euroa vuodelle 2023.  
  
Menot 15 843 euroa, tulot 14 258,70 euroa, netto 1583,30 euroa.  
Kustannuspaikka: 434001-1712001001-171105030_00016  
  
 
Lisämääräraha uDigi-hankkeelle  
  
Hankkeen toteutuksessa tehtiin muutoksia kesäkuussa 2022 kun 
osatoteuttajana mukana ollut ProAgria Lappi Ry jäi pois hankkeesta. 
Tämän vuoksi osatoteuttajan budjetti purettiin ja nollattiin ja siirrettiin 
ostopalveluihin. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio ProAgrian 
poisjäännin jälkeisen muutoshakemuksen myötä ostopalveluiden 
osalta on 102 270 euroa.  
 
Talousarviokäsittelyssä Udigin ostopalveluihin on varattu vuodelle 
2023 50 570 euroa. Hankkeen hyväksytyn kustannusarvion ja tähän 
astisen toteuman mukaan varaus vuodelle 2023 tulisi olla 83 270 
euroa. Anotaan lisämäärärahaa vuodelle 2023 yhteensä 32 700 
euroa. 
 
Menot 32 700 euroa, tulot 20 430 euroa, netto 3270 euroa.  
Kustannuspaikka: 434001-1712001001-171105030_00010  
 
Elinvoimajohtajan ehdotus: 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
lisämäärärahaa seuraavasti 
 
uYritys  
Menot 15843 euroa, tulot 14258,70 euroa, netto 1583,30 euroa.  
Kustannuspaikka: 434001-1712001001-171105030_00016  
 
uDigi 
Menot 32 700 euroa, tulot 20 430 euroa, netto 3270 euroa.  
Kustannuspaikka: 434001-1712001001-171105030_00010  
 
Päätös: 
 
Elinvoimajohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 29 27.02.2023 
Kunnanhallitus § 60 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Kh 29.03.2023 § 60  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan vuodelle 2023 uYritys ja uDigi 
hankkeille seuraavasti: 
 
uYritys  
Menot 15843 euroa, tulot 14259 euroa, netto 1584 euroa.  
Kustannuspaikka: 434001-1712001001-171105030_00016  
 
uDigi 
Menot 32 700 euroa, tulot 29 430 euroa, netto 3270 euroa.  
Kustannuspaikka: 434001-1712001001-171105030_00010  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 61 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lapin TE24 –koordinaatiohankkeeseen osallistuminen ja kuntarahoitusosuuden kattaminen 
 
Kh 29.03.2023 § 61  

TE2024 –uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee 
työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja 
elinvoimapalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja 
monipuolisuutta. Hallituksen esityksessä järjestämisvastuun 
kriteerinä on 20 000 henkilön työvoimapohja; kuntien tulee 
tarvittaessa luoda yhteinen työllisyysalue muiden kuntien kanssa, 
jotta kriteeri täyttyisi. Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla 
työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivia alueita. Lisäksi 
yhteistoiminta-alueen muodostavien kuntien tulisi olla 
maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa. TE-palveluiden siirto kuntiin 
tapahtuu 1.1.2025. Sopimukset kuntien muodostamasta 
työllisyysalueesta ja suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämiseksi 
tulee toimittaa Työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun 
mennessä.  
 
Lapin kunnat ovat kokeneet uudistuksen maakunnallisen 
koordinaation tarpeelliseksi. Lapin kuntajohtajaverkoston 
kokouksessa sovittiin marraskuussa 2022, että Lapin liitto alkaa 
valmistella koordinaatiohanketta uudistuksen tukemiseksi. 
Uudistuksen aikataulu on erittäin tiivis, joten hankkeen tarkoituksena 
on tukea kunnissa ja työllisyysalueilla tehtävää työtä.  
 
Hankkeeseen on haettu alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukemisen rahoitusta eli AKKE-rahoitusta Lapin liitolta. 
Hankehakemus on jätetty 22.2.2023 ja kuntien rahoitussitoumukset 
kuntarahoitusosuuden kattamiseksi tulee toimittaa ennen 
rahoituspäätöksen saamista.  
 
Aikavälillä 1.3.2023 – 31.12.2024 toteutettavassa 
koordinaatiohankkeessa keskeisenä tavoitteena on, että kaikki Lapin 
kunnat pystytään pitämään valmistelussa mukana ja pohtimaan eri 
vaihtoehdot Lapin maakunnan tasolla uudistuksen toteuttamiseksi. 
Hanke voi toimia foorumina niin tiedon jakamiselle kuin aktiiviselle 
vuoropuhelulle eri osapuolten kesken mm. työllisyysalueiden 
muodostamisessa ja toimeenpanossa. Hankkeen myötä 
huomioidaan lisäksi muodostuvien työllisyysalueiden mahdollisuus 
yhteistyöhön ja profiloitumiseen eri palvelujen tuottamisessa sekä 
niiden tarjoamisessa toisille työllisyysalueille.  
 
Työpajojen ja luentojen kautta saadaan ajantasaista tietoa 
uudistuksen kokonaisuudesta ja Lapin valmistelutilanteesta. Näissä 
tilaisuuksissa pystytään lisäksi yhdessä työstämään eri 
asiakokonaisuuksia sekä jakamaan parhaita käytäntöjä myös toisten 
alueiden hyödynnettäväksi.  
 
Hanke organisoidaan kolmen eri sisältöisen työpaketin kautta:  
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Kunnanhallitus § 61 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työpaketti 1:  
Työllisyysalueiden muodostamisen, palvelusuunnittelun ja 
yhteistyökuvioiden koordinointi ja tuki. 
 
Työpaketti 2:  
Uusien työllisyysalueiden toiminnan sekä alueiden välisen yhteistyön 
ja työnjaon suunnittelun ja valmistelun koordinointi sekä 
toimeenpanosuunnitelmien toteuttamisessa tukeminen. 
 
Työpaketti 3:  
Yhtenäinen muutosviestintä (asukkaat, asiakkaat, organisaatiot, 
sidosryhmät, työntekijät).  
 
Hankkeeseen palkataan kokoaikainen projektipäällikkö koko 
hankeajaksi ja projektikoordinaattori (50-100 %) osaksi hankeaikaa 
sekä varataan rahoitusta ostopalveluihin. Hankkeeseen palkattava 
henkilöstö huolehtii ajantasaisesta valmistelutilanteesta Lapin 
maakunnan osalta toimien tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden 
kesken (koordinaatiotyö) sekä vastaavat hankkeen käytännön 
toteuttamisesta.  
 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 197 399,92 euroa. 
Hankkeeseen on haettu AKKE-rahoitusta 90% tukiosuudella 
yhteensä 177 659,93 euroa. Kuntarahoitusosuuksilla kustannetaan 
jäljelle jäävä 10 % rahoitusosuus eli 19 739,99 euroa. 
Kuntarahoitusosuus jaetaan kaikkien hankkeeseen osallistuvien 
kuntien kesken tasan. Mikäli kaikki Lapin kunnat osallistuvat 
hankkeeseen on yksittäisen kunnan osuus kuntarahoituksesta 
yhteensä 940 euroa. Kuntarahoitusosuus jakautuu vuosille 2023-
2024. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta osallistuu Lapin liiton toteuttamaan Lapin TE24-
koordinaatiohankkeeseen ja sitoutuu hankkeen 
kuntarahoitusosuuteen 940 euroa, joka jakautuu toimintavuosille 
2023 ja 2024. Kuntarahoitusosuus katetaan elinvoiman budjetista. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Elinvoimajohtaja  
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Kunnanhallitus § 62 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työllisyyspalveluiden yhteistoiminta-alueen valmistelu- ja suunnittelutyöhön osallistuminen 
 
Kh 29.03.2023 § 62  

TE2024 –uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee 
työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja 
elinvoimapalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja 
monipuolisuutta. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut 
sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat 
palvelut nopeamman työllistymisen tavoitteita ja alueen 
elinkeinoelämän tarpeita. Uudistukseen liittyy myös kannustava 
rahoitusmalli, joka kannustaisi kuntia kehittämään toimintaansa 
työllisyyttä edistäväksi. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan 
käsittelyssä.  
 
Hallituksen esityksessä järjestämisvastuun kriteerinä on 20 000 
henkilön työvoimapohja; kuntien tulee tarvittaessa luoda yhteinen 
työllisyysalue muiden kuntien kanssa, jotta kriteeri täyttyisi. 
Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin 
kannalta toimivia alueita. Lisäksi yhteistoiminta-alueen 
muodostavien kuntien tulisi olla maantieteellisessä yhteydessä 
toisiinsa. TE-palveluiden siirto kuntiin tapahtuu 1.1.2025. 
Sopimukset kuntien muodostamasta työllisyysalueesta ja 
suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämiseksi tulee toimittaa Työ- 
ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä.  
 
Sodankylän kunta teetti selvityksen syksyllä 2022 TE-palveluiden 
järjestämisaluevaihtoehdoista ja kartoitti samassa yhteydessä Lapin 
kuntien kiinnostusta yhteiseen työllisyysaluevalmisteluun. Tämä 
aineisto on jaettu Kemijärven kaupungin, Ranuan, Posion, Sallan, 
Savukosken, Pelkosenniemen, Inarin, Utsjoen, Enontekiön, 
Muonion, Kittilän, Kolarin ja Pellon kuntien käyttöön ja tätä analyysiä 
on käsitelty yhteisissä palavereissa loppuvuodesta ja tammikuulla.  
 
Jatkumona tälle selvitykselle Sodankylän kunta on pyytänyt 
tarjouksen Mikko Kesä Oy:ltä tavoitteena laatia Sodankylän kunnalle 
sekä valmisteluun osallistuville muille kunnille yhteinen 
työllisyysaluesuunnitelma. Työllisyysaluesuunnitelma toimii pohjana 
työllisyysalueen päätöksentekoa varten ja se valmistellaan 
toukokuun loppuun 2023 mennessä. Lisäksi suunnitelmalla 
vastataan 15 § 4 mom. ilmoitusvelvollisuudesta suunnitelmaksi 
työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestämisestä. 
Suunnitelmassa otetaan huomioon alueen mahdollinen 
hakeutuminen järjestämisvastuualueeksi poikkeusluvalla. 
 
Myös Kittilä on lähestynyt kuntia yhteisalueen perustamiseksi. 
Kittilän ehdotus on alue, joka on yhteneväinen HVA-uudistuksen 
Pohjoinen palvelualueen kanssa (Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, 
Muonio, Pello ja Utsjoki). Tällä hetkellä on   käsitys, että suuremman 
asukasmäärän ja asukastiheyden alueet Lapissa (Rovaniemi ja  
Kemi-Tornio) suunnittelevat   työllisyyspalveluiden  alueita 
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Kunnanhallitus § 62 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

itsenäisesti tai vaihtoehtoisesti välittömien lähikuntien kanssa 
yhteistyössä. 
 
Sodankylän kunta esittää Kemijärven kaupungille ja Enontekiön, 
Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, 
Ranuan, Sallan, Savukosken ja Utsjoen kunnille, että ne 
osallistuisivat yhteiseen valmisteluun ja käsittelisivät seuraavat asiat 
katsomissaan toimielimissä ja antaisivat vastauksensa 31.3.2023 
mennessä. 
 
1. Utsjoki sitoutuu muodostettavan työllisyysalueen valmisteluun ja 
mahdolliseen perustamiseen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
Perustamispäätös tuodaan erikseen kaupungin/kuntien 
käsiteltäväksi.  
2. Utsjoki sitoutuu myös suunnittelu- ja valmistelutyön resursointiin, 
kuten mahdollisten ostopalvelujen hankintaan ja 
virkamiesvalmistelussa tarvittavaan työajankäyttöön.  
 
Maantieteellisen sijainnin ja saamenkielisten palveluiden tärkeyden 
vuoksi Utsjoelle on luontevaa olla mukana valmistelussa niin 
saamelaisalueen kuntien kuin oman seutukunnan kuntien kanssa. 
Sodankylä on tehnyt tähän mennessä hyvää valmistelua ja on 
koordinoimassa työllisyyspalvelujen yhteistoiminta-alueen 
perustamisen jatkovalmistelua. Jatkotyöhön osallistuminen 
edellyttää Utsjoelta niin virkatyön resurssointia kuin osallistumista 
valmistelussa tarvittaviin ostopalvelukustannuksiin. 
Ostopalvelukustannukset, 20 000 e, jaetaan valmisteluun sitoutuvien 
kuntien kesken asukasluvun mukaisella osuudella. Utsjoen osuus 
tulisi olemaan ennakkoarvion mukaan enintään 1500 euroa. Työ 
toteutetaan vuoden 2023 aikana. 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta sitoutuu Sodankylän koordinoimaan 
työllisyyspalveluiden yhteistoiminta-alueen valmistelu- ja 
suunnittelutyöhön seuraavasti: 
 
1. Utsjoki sitoutuu muodostettavan työllisyysalueen valmisteluun ja 
mahdolliseen perustamiseen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
Perustamispäätös tuodaan erikseen kaupungin/kuntien 
käsiteltäväksi.  
 
2. Utsjoki sitoutuu myös suunnittelu- ja valmistelutyön resursointiin, 
kuten mahdollisten ostopalvelujen hankintaan ja 
virkamiesvalmistelussa tarvittavaan työajankäyttöön.  
 
Utsjoen osuudeksi varataan 1500 euroa Sodankylän koordinoimassa 
työllisyyspalveluiden yhteistoiminta-alueen valmistelu ja 
suunnittelutyössä. 
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Kunnanhallitus § 62 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 
1500 euroa vuodelle 2023 elinvoiman budjettiin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 63 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 29.03.2023 § 63  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 64 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 29.03.2023 § 64  

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:  
Elinvoima- ja tekninen lautakunta 27.2.2023, Sivistyslautakunta 
28.2.2023. 
 
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 § 65 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 29.03.2023 § 65  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kela - Uusi perhevapaavertailu laskee, miten vanhempainpäivärahojen 

jakaminen vaikuttaa perheen tuloihin 
 - Toimeentuloturvainfo 
 
Kiinteistö Oy Virastotalo - Hallitus 31.1.2023 pöytäkirja 
 - Hallitus 23.2.2023 pöytäkirja 
 
Lapin liitto - Hallitus 27.2.2023 pöytäkirja 
 
Lapin sairaanhoitopiiri - Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 2.12.2022 § 25; Yli- ja alijäämien 

käsittely kuntayhtymän siirtyessä Lapin hyvinvointialueelle 
 
Metsähallitus - Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen 

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla 
koko maassa, 1703/2023 

 
Pohjois-Lapin Ruoka Oy - Hallitus 23.2.2023 pöytäkirja 
 
Sodankylän kunta - Ympäristöjaosto 23.2.2023 § 7 pöytäkirjan ote; 

Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan delegointi 
 
Utsjoen vanhusneuvosto 
 - Vanhusneuvoston 9.3.2023 pöytäkirja 
 - Vanhusneuvosto 9.3.2023 § 5, Vanhusneuvoston toimintakertomus 

2022 
 - Vanhusneuvosto 9.3.2023 § 6, Vanhusneuvoston 

toimintasuunnitelma 2023 ja talousarvio vuodelle 2023 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
Kunnanhallitus § 66 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hyvinvointijohtajan viran täyttö 
 
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 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2023 35 
 
Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
Kunnanhallitus § 66 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

jatkossa hoidetaan ja miten esimerkiksi hankerahoitusta kyseisessä 
toiminnassa hyödynnetään. 
  
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. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
Kunnanhallitus § 66 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitusta ja valtuustoa 
sisällyttämään kansalaisopiston rehtorin tehtävät perustettavaan 
Karigasniemen ja Nuorgamin koulun rehtorin tehtäviin, koska tältä 
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: 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
Kunnanhallitus § 66 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
 
Valt 06.03.2023 § 9 
  

Ehdotus: 
 
1. Valtuusto hyväksyy sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen 
muuttamisen 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. Valtuusto hyväksyy, 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. Valtuusto hyväksyy, että kunnan hallintosääntöön tehdään 
seuraavat muutokset: 
- Sivistystoimen vastuualueeseen lisätään terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Kyseinen vastuu poistetaan kunnanhallituksen 
vastuista. 
-Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 
 
Päätös: 
 
Pirjo Konttinen esitti, että kohtaan 1 lisätään; Hyvinvointijohtaja 
vastaa myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä 
kunnanjohtajan tukena. Marjatta Kordelin, Ilmari Tapiola ja Sammol 
Lukkari kannattivat Pirjo Konttisen esitystä. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
Kunnanhallitus § 66 29.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus Pirjo Konttisen esittämällä täydennyksellä hyväksyttiin. 
  
 
Kh 29.03.2023 § 66  

Hyvinvointijohtajan virka julistettiin haettavaksi 7.3.2023. Viran 
hakuaika päättyi 27.3.2023 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin kunnan 
verkkosivuilla, Inarilainen-lehdessä sekä Kuntarekry.fi ja Mol.fi -
palveluissa. 
 
Hakuilmoitus, yhdistelmä hakijoista sekä jäljennökset 
hakemusasiakirjoista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille 
oheismateriaalina ennen kokousta. Alkuperäiset hakemusasiakirjat 
ovat nähtävillä kokouksesa. Määräaikaan mennessä saapui 7 
hakemusta. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavat henkilöt sekä sopii 
haastattelujen käytännön järjestelyistä. Haastattelut suoritetaan 
kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä 17.4.2023. 
 
Päätös: 
 
Hakemusasiakirjojen ja viran kelpoisuusvaatimusten perusteella 
kunnanjohtaja esitti, että hakijoista kaksi kutsutaan haastatteluun; 
Päivi Kontio ja Kaisa Tapiola-Länsman. Kunnanjohtajan esitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. Haastattelut suoritetaan 
kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä 17.4.2023. 

  
 
Jakelu Virkaa hakeneet  
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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 
 47, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 
  

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

 Pykälät 
 51, 54, 55, 56, 57, 61 
  

 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 
 51, 54, 55, 56, 57, 61 
  
 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 
 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 

 


