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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 10:00 - 11:20 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Porsanger Veikko 10:00 - 11:20 Jäsen  
 Koivisto Anni 10:00 - 11:20 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 10:00 - 11:20 Jäsen  
 Aikio Mika 10:00 - 11:20 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 
Poissa Kordelin Marjatta Hallituksen 

varapuheenjohtaja 
 

 Nuorgam Eeva Jäsen  
 Lukkari Sammol Jäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Hekkanen Raimo Varajäsen  
 Valle Petteri Varajäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Nordberg Aulis Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00 - 11:20 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 10:00 - 11:20 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 10:00 - 11:20 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Ilmari Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

167 - 180 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 16.12.2019 
 
 
 
Veikko Porsanger  Anni Ahlakorpi 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 20.12.2019  
 
 
Elisa Kuvaja 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 167 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 16.12.2019 § 167  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 168 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 16.12.2019 § 168  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytärkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Porsanger ja Anni Ahlakorpi. 
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Kunnanhallitus § 169 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 16.12.2019 § 169  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Nimeämispyyntö; 
Saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän 
asettaminen. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan 

esittämällä lisäasialla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 170 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 16.12.2019 § 170  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Tässä yhteydessä kunnanjohtaja kertoi lisäksi, että sivistysjohtaja-
rehtori Salme Tarkiainen on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan. 
Kunnanhallitus keskusteli asiasta. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 171 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 16.12.2019 § 171  

Kuntaan on tullut 3 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: 
 
Anni Koivisto ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. 
 
Kunnanjohtaja totesi, että kokous ei ole enää päätösvaltainen ja  
asian käsittely siirretään seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. 
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Kunnanhallitus § 160 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 172 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 
 
82/02.02.00/2019 
 
Kh 02.12.2019 § 160 
  

Kuntalain 110 §:n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun 
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi 
talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 
velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on 
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
 
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen 
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
ja kuntakorsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden 
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunitelmassa päättää 
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona 
katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten 
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- 
tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on 
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava 
talousarviota." 
 
Kunnan johtoryhmä on valmistellut talousarvion raamin syksyllä 
2019. Hallintokunnat ovat valmistelleet omat talousarvioesityksensä 
ja ne on käsitelty lautakunnissa. Lähtökohtana talousarvion 
laadinnalle on pidetty vuoden 2019 talousarviota, vuoden 2019 
talousarvion toteumaa sekä vuoden 2018 tilinpäätöstä. 
Hallintopäälliköt esittelevät omat talousarvioesityksensä 
kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallintopäälliköiden 
talousarvioesitykset sekä talousarvion vuodelle 2020 ja 
taloussuunnitelmat vuosille 2020-2022. Talousarvio käsitellään 
kunnanhallituksessa ennen valtuuston kokousta viikolla 51. 
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Kunnanhallitus § 160 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 172 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 
Hallintopäälliköt esittelivät omat talousarvioesityksensä 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Marjatta Kordelin poistui kokouksesta 
asian käsittelyn jälkeen klo 16.10. 

  
 
Kh 16.12.2019 § 172  

Liitteenä Utsjoen kunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2021-2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja 
taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 liitteen mukaisesti sekä 
esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus pyysi perusturvalautakuntaa huomioimaan 
Karigasniemen uuden toimen täytön yhteydessä, että onko toimi 
tarkoituksenmukaista täyttää lähihoitajan vai sairaanhoitajan 
toimena. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 130 10.10.2019 
Kunnanhallitus § 173 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen koulu- ja ruokalarakennuksen purku 
 
Kh 10.10.2019 § 130 
  

Utsjoen kunta on koulujen kokonaissuunnittelussa ottanut huomioon 
myös käytöstä poisjäävien tilojen ja rakennusten tarpeen ja kunnon. 
Karigasniemen koulujen osalta on valtuusto varannut koulun ja 
ruokalarakennuksen (ent. asuntola) purkamiseen määrärahan. 
Perusteena on pysyvien kulujen karsiminen ja maalämmön 
riittävyyden turvaaminen uudelle koululle. 
 
Tekninen toimi on valmistellut tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ja 
aikataulullisesti purku tulisi toteutumaan koulujen päätyttyä ennen 
uuden lukuvuoden alkua. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
Tekninen toimi pyytää kunnanhallitukselta kunnan kiinteistöjen 
omistamisesta vastaavana toimijana lupaa koulurakennuksen 
purkutyön toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti. 
 
Valmisteli: vt. kiinteistöpäällikkö 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus antaa suostumuksen Karigasniemen koulu- ja 
ruokalarakennuksen purkuun. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asian käsittely siirretään 
seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen ja selvitetään onko 
koulurakennuksen purku käytännössä mahdollinen ensi kesänä 
huomioiden uusien tilojen valmistumisen sekä koulun toiminnan 
järjestelyt.  

  
 
Kh 16.12.2019 § 173  

Karigasniemen koulun vanhan ruokala-/koulurakennuksen tekninen 
käyttöikä on saavuttanut päätepisteensä. 
Teknisen kuntoarvion (Granlund) ja sen perusteella teetyn vaurio-
/kunnostusarvion (PBM) mukaan sekä kunnostustoimenpiteiden 
jälkeisten mittausten perusteella koulurakennuksella ei ole enää 
käyttöarvoa. Rakennuksessa toimii enää ruokala- ja keittiötoiminta. 
 
Uuden koulun alkaessa elokuussa toimintansa rakennukselle ei 
enää ole käyttöä. Lisäksi uuden koulun lämmityksen vaatima 
lämmöntarve, joka otetaan maalämmöstä vaatii ruokala-
/koulurakennuksen poistamista lämmityksen piiristä kesäkuun 
alussa. 
 
Ehdotus: 
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Kunnanhallitus § 130 10.10.2019 
Kunnanhallitus § 173 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Kunnanhallitus antaa suostumuksen Karigasniemen koulu- ja 
ruokalarakennuksen purkuun. Kunnanhallitus edellyttää, että ennen 
purkutoimiin ryhtymistä rakennuksessa oleva irtaimisto on inventoitu 
ja tärkeä siirtokelpoinen irtaimisto on otettu talteen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 111 16.09.2019 
Kunnanhallitus § 174 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämaa-alue Karigasniemen koulun ja päiväkodin tontille 
 
28/10.00.01/2019 
 
Kh 16.09.2019 § 111 
  

Kunnan investointiohjelmassa vuodelle 2019 on määrärahavaraus 
20.000 euroa tarvittavan lisämaa-alueen hankintaan Karigasniemen 
koulun ja päiväkodin tontille. Maa-aluetta koskeva 
kauppakirjaluonnos on nähtävillä kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen ja valtuuttaa 
kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjat. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan 
kokoukseen. 

  
 
Kh 16.12.2019 § 174 
 Lisämaa-alueen tarvetta on selvitetty, ja on todettu ettei sille ole 

tässä vaiheessa tarvetta. Mikäli lisämaan tarvetta myöhemmin 
ilmenee, asiaan palataan uudelleen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 97 10.06.2019 
Sivistyslautakunta § 114 22.10.2019 
Kunnanhallitus § 175 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjoissaamenkielisen lastentarhanopettajan viran perustaminen 1.1.2020 alkaen 
 
49/05.09.00/2019 
 
Sivltk 10.06.2019 § 97 
  

Nuorgamissa toimii tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkoti. 
Ryhmäperhepäiväkoti tarkoittaa 
kodinomaista yksikköä, jossa perhepäivähoitajat hoitavat 
korkeintaan 12 lasta. Tällä hetkellä Nuorgamin yksikössä on 18 
lasta, mikä ylittää ryhmäperhepäiväkodin mitoituksen. Yksikössä on 
x perhepäivähoitajan toimea. 
 
Nuorgamin ryhmäperhepäiväkoti ei vastaa enää nykyistä 
varhaiskasvatuslakia.  
Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla 
varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista 
vastuuta. Kokonaisvastuu lapsiryhmien toiminnan suunnittelusta, 
toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta 
sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on varhaiskasvatuksen 
opettajilla. Ryhmäperhepäiväkodissa ei toimi lastentarhanopettajaa. 
Yksikön pedagoginen johtaminen Utsjoelta tai Karigasniemeltä käsin 
on haastavaa.  
 
Perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa kerrallaan 4 lasta, joten 
nykyisen tilanteen mukaisesti Nuorgamissa tulisi olla 5 hoitajaa – ja 
enemmänkin, kun huomioidaan vuorohoidon tarve.  Yksikkö on tällä 
hetkellä auki 6 päivää viikossa, ajalla 7.00-18.30. 
Perhepäivähoitoyksikköön rekrytoiminen on ollut erittäin haastavaa. 
Jos yksikkö muuttuu päiväkodiksi, suhdeluku muuttuu siten,  että voi 
olla 7 yli 3-vuotiasta /per hoitaja ja 4 alle 3-vuotiasta per hoitaja.  
 
On syytä muuttaa Nuorgamin ryhmäperhepäiväkoti päiväkodiksi, 
jossa on toiminnasta vastaava lastentarhanopettaja. 
Lastentarhaopettajan viran perustamisella varaudutaan myös 
varhaiskasvatuslain kelpoisuusehtoja koskevaan muutokseen.  
Uudessa varhaiskasvatuslaissa on ollut tavoitteena yhtenäistää 
varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä. Laissa 
säädetään kelpoisuusehtoihin perustuvista tehtävänimikkeistä. Lain 
voimaantulosta vuoteen 2030 saakka päiväkodin henkilöstön 
mitoitukseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella 
tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja 
muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen 
opettajan tulee olla kaksikielinen, sillä yksikössä on sekä 
suomenkielistä hoitoa että saamenkielistä hoitoa. 
 
Asian valmistelivat sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola ja 
varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja. 
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Sivistyslautakunta § 97 10.06.2019 
Sivistyslautakunta § 114 22.10.2019 
Kunnanhallitus § 175 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää valtuustolle, että muutetaan Nuorgamin 
perhepäivähoitoyksikkö päiväkodiksi, ja perustetaan sinne 
lastentarhanopettajan toimi sekä 2 lastenhoitajan toimea 1.1.2020 
alkaen. Toimien kelpoisuusehdot ovat asetuksen 540/2018 
mukaiset. Talousvaikutukset huomioidaan vuoden 2020 talousarvion 
suunnittelussa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 

  
 
Sivltk 22.10.2019 § 114 
  
 Sivistyslautakunta on toimivaltainen muuttamaan 

ryhmäperhepäiväkodin päiväkodiksi ja perustamaan lautakunnan 
alaiset varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimet. Kunnanvaltuusto 
perustaa virat.  

  
 Esitetään, että lautakunta muuttaa Nuorgamin 

ryhmäperhepäiväkodin päiväkodiksi ja perustaa kaksi (2) 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimea, pohjoissaamen- ja 
suomenkielisen, Utsjoen kuntaan (toimipaikat: Utsjoki ja Nuorgam) 
1.1.2020 alkaen. 

 
 Päiväkodin toiminnasta vastaa varhaiskasvastuksen opettaja ja 

lautakuntaa pyydetään esittää kunnanvaltuustolle 
pohjoissaamenkielisen viran perustamista 1.1.2020 alkaen. 
Varhaiskasvatuksen opettajan viran perustamisella varaudutaan 
myös varhaiskasvatuslain kelpoisuusehtoja koskevaan muutokseen. 

 
 Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja. 

 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy Nuorgamin ryhmäperhepäiväkodin 
muuttamisen päiväkodiksi ja kahden (2) varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajan toimen, yhden pohjoissaamenkielisen ja yhden 
suomenkielisen, perustamisen Utsjoen kuntaan (toimipaikat: Utsjoki 
ja Nuorgam) 1.1.2020 alkaen.  
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että perustetaan 
pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatuksen opettajan virka 1.1.2020 
alkaen.  
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Sivistyslautakunta § 97 10.06.2019 
Sivistyslautakunta § 114 22.10.2019 
Kunnanhallitus § 175 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  
 
Kh 16.12.2019 § 175  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen 
opettajan viran perustamisen 1.1.2020 alkaen sivistyslautakunnan 
esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 165 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 176 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvajohtajan viran täyttäminen 
 
140/01.01.01/2014 
 
Kh 02.12.2019 § 165 
 Perusturvajohtaja Päivi Raution virkasuhde päättyi 24.4.2019. 

Hänen jälkeensä perusturvajohtajan tehtäviä hoiti Karoliina Hjelm 
ajalla 1.4.-30.11.2019.  
 
Perusturvajohtajan virka julistettiin haettavaksi 5.11.2019. Viran 
hakuaika päättyi 22.11.2019 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin 
kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-
sivuilla, Inarilaisessa sekä Kuntarekry.fi ja Mol.fi palveluissa. 
 
Virkaan tuli määräaikaan mennessä yksi hakemus. 
 
Hakuilmoitus sekä jäljennös hakemusasiakirjoista jaetaan 
kunnanhallituksen jäsenille kokouksessa.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää haastatella hakijan ja nimeää työryhmän 
suorittamaan haastattelun.  
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi haastattelijoiksi kunnanjohtaja Vuokko Tieva-
Niittyvuopion, hoitotyönjohtaja Päivi Kontion, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Ilmari Tapiolan ja perusturvalautakunnan 
puheenjohtaja Markku Halosen. 

  
 
Kh 16.12.2019 § 176  

Työryhmä on haastatellut hakijan. Haastattelun perusteella työryhmä 
esittää hallitukselle, että se esittää edelleen valtuustolle, että 
perusturvajohtajan virkaan valitaan Nanna Miettunen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvajohtajan virkaan 
valitaan Nanna Miettunen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 177 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 16.12.2019 § 177  

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 3.12.2019, Perusturvalautakunta 12.12.2019, 
Tekninen lautakunta 16.12.2019. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 178 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 16.12.2019 § 178  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 179 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 16.12.2019 § 179  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kuntaliitto - Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2020  
Suomi.fi tiedotus - Lasten huoltotietojen ilmoittamiseen on jatkossa käytettävä 

Suomi.fi palveluväylää tai HuoltoWeb-suorakäyttöliittymää 
Kuntaliitto yleiskirje - Perusteettomia lainakorvausvaateita kuntien kirjastoille 
 
 Päätös: 
 
 Tässä yhteydessä kunnanhallitus keskusteli lisäksi kunnan 

mahdollisuudesta lunastaa valtion maa-alueita kunnan 
kehittämistarpeisiin sekä kunnanhallituksen nimeämän työryhmän 
kannanotosta koskien Tenon kalastussopimuksen voimassaoloa. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 180 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nimeämispyyntö; Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämisryhmän 
asettaminen 
 
100/00.04.00/2019 
 
Kh 16.12.2019 § 180  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut saamen kielten ja 
saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on 
tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisten 
kulttuuri ja kielipesätoiminnan, saamelaisopetuksen ja -koulutuksen 
tilaa kokonaisuutena. 
 
Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2014 periaatepäätöksen saamen 
kielten elvyttämisen toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelma 
sisälsi monia toimenpiteitä, joiden toimeenpanoa jatketaan ja uusia 
tarpeita ilmenee jatkuvasti.  
 
Työryhmän tehtävänä on tehdä tarvittavat esitykset: 
 
1. Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen ja koulutuksen 
kehittämiseksi sekä saatavuuden vahvistamiseksi sekä 
varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi 
2. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja saamelaisten kulttuuri- ja 
kielipesätoiminnan kehittämiseksi ja saatavuuden vahvistamiseksi 
sekä varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi; 
3. Saamenkielisen oppimateriaalin saatavuuden turvaamiseksi; 
4. Saamen kielten, saamelaisten historian ja kulttuurin 
tunnettavuuden lisäämiseksi erityisesti kouluopetuksessa; 
5. Pohjoismaiden kouluyhteistyön vahvistamiseksi 
saamelaisopetuksessa, sekä 
6. Saamenkielisten sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuden 
turvaamiseksi ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi 
 
Työryhmän toimikausi on 17.12.2019-31.12.2020. Työryhmä kuulee 
haluamiaan asiantuntijoita ja hankkii tarpeellisiksi katsomiaan 
selvityksiä. 
 
Opetus- ja kultuuriministeriö pyytää Utsjoen kuntaa nimeämään 
edustajansa kehittämistyöryhmään.  
 
Ehdotus: 
 
Opetus- ja kultuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on 
tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisten 
kulttuuri- ja kielipesätoiminnan, saamelasiopetuksen ja -koulutuksen 
tilaa kokonaisuutena. 
Asettamispäätöksessä työryhmän tehtävän annosta on mainittu, että 
saamelaisopetuksen tilannetta on tarpeellista tarkastella 
kokonaisuutena valtakunnallisesti ja kaikilla koulutusasteilla.  
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Kunnanhallitus § 180 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työryhmä tulee kuulemaan haluamiaan asiantuntijoita ja 
hankkimaan tarpeellisia selvityksiä. 
 
Utsjoki nimeää työryhmään sivistysjohtaja-rehtori Laura Arolan ja 
projektipäällikkö Eila Tapiolan. 
 
Utsjoen kunnan sivistysjohtaja-rehtori (opintovapaalla 31.05.19 asti) 
tuntee kunnan näkökulmasta parhaiten saamelaisopetuksen 
kokonaisuuden. 
Saamenkielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen 
projektipäällikkö Eila Tapiola tuntee kolmen Suomessa puhuttavan 
saamenkielen (pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame) 
opetuksen tilanteen, myös  saamelaisten kotiseutualueen 
ulkopuolella, kokonaisuutena erittäin hyvin).  
  
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Opetus- ja kulttuuriministeriö  
 Nimetyt henkilöt  
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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 
 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179 
  
  

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

 Pykälät 
 173, 180 
  
  

 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 
 173, 180 
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua 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 

 


