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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt 14.01.2019 § 1
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille
7.1.2019. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä
28.1.2019.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen
päätösvaltaiseksi.
Nimenhuudossa oli läsnä 12 varsinaista valtuutettua ja 3
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että
Suomen Keskustan valtuutettu Raimo Hekkanen oli ilmoittanut
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu
varajäseneksi Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Väinö Guttorm.
Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Veikko Porsanger oli
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu
varajäseneksi Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen
Puolueen vaaliliiton 3. varavaltuutettu Marjut Mellanen.
Kristillisdemokraattisen Puolueen valtuutettu Pirjo Konttinen oli
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu
varajäseneksi Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen
Puolueen vaaliliiton 4. varavaltuutettu Anne Parkkonen.

Liitteet
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valt 14.01.2019 § 2
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Markku Halonen.
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Valt 14.01.2019 § 3
Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
108/02.02.00/2018
Kh 04.12.2018 § 151
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 bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota."
Kunnan johtoryhmä valmisteli talousarvion raamin huhtikuussa 2018.
Hallintokunnat valmistelivat talousarviota aluksi Antti Kosken
avustuksella, ja sen jälkeen esitykset vietiin lautakuntien käsittelyyn.
Lähtökohtana talousarvion laadinnalle pidettiin vuoden 2018
talousarviota, vuoden 2018 talousarvion toteumaa sekä vuoden
2017 tilinpäätöstä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja
taloussuunnitelmat vuosille 2019-2021. Lopulliset tekstiosat
käsitellään erikseen kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa
14.12.2018, jonka jälkeen talousarvio viedään valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että talousarviosta ei ole saamenkielistä
käännöstä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarvion
käsittely siirretään kunnanhallituksen kokoukseen 14.12.2018.
Tauko klo 11.50-13.45. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset kunnanhallituksen
jäsenet ovat läsnä kokouksessa.

Kh 14.12.2018 § 163
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja
taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021 liitteen mukaisesti sekä
esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja totesi, että valtuusto on kokouksessaan 16.10.2018
§ 39 hyväksynyt 180.000 euron määrärahan Utsjoen luontotuvan
suunnitteluun ja rakentamiseen vuodelle 2019. Todettiin, että
määräraha lisätään investointiohjelmaan.
Marjatta Kordelin esitti, että kaikkien kolmen koulurakennuksen
suunnittelu toteutetaan vuonna 2019. Rakentaminen toteutetaan
vaiheittain vuosien 2020-2021 aikana. Nuorgamiin rakennetaan
monitoimitalo eli yhdistetty koulu ja päiväkoti. Kaikkien
rakennushankkeiden rahoitus (laina ja korkoehdot) neuvotellaan
yhdellä kertaa. Sammol Lukkari kannatti Marjatta Kordelinin esitystä
sillä lisäyksellä, että myös Karigasniemeen rakennetaan
monitoimitalo eli yhdistetty koulu ja päiväkoti. Kunnanhallitus
hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Ilmari Tapiola esitti, että saamenkielen kielilisä nostetaan siten, että
suullinen taito 50 euroa ja suullinen ja kirjallinen taito keskitason
kielitutkinnolla 150 euroa. Anni Ahlakorpi kannatti Ilmari Tapiolan
esitystä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kunnanhallitus hyväksyi ja esitti edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat
vuosille 2020-2021 edellä mainituilla muutoksilla täydennettynä.

Valt 14.01.2019 § 4
Kunnanhallituksen tekemät muutokset talousarvioesitykseen on
korjattu muilta osin, paitsi kielilisän korotuksen aiheuttama lisäys.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Johtoryhmä laatii kielilisän maksamisen tarkemmat ehdot ja
korotuksen aiheuttama lisäys viedään talousarvioon erikseen, kun
maksamisen perusteet ja kielilisää saavat henkilöt ovat tarkemmin
selvillä. Tämän hetkisen arvion mukaan lisäys on alkuvaiheessa
vuonna 2019 noin 75.000 euroa.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmat
vuosille 2020-2021 liitteen mukaisesti. Kielilisän korotuksen
aiheuttama lisäys viedään talousarvioon erikseen, kun maksamisen
perusteet ja kielilisää saavat henkilöt ovat tarkemmin selvillä.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli valtuutetuille talousarvion vuodelle 2019 ja
taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021.
Anni Koivisto esitti, että Karigasniemen monitoimitalon suunnittelu ja
rakentaminen aikaistetaan vuodella. Lisäksi Anni Koivisto esitti, että
päiväkoti rakennetaan koulurakennuksen yhteyteen. Anni Ahlakorpi,
Ismo Manninen, Mika Aikio, Anne Parkkonen, Jarkko Tenoranta ja
Sammol Lukkari kannattivat Anni Koiviston esitystä.
Antti Katekeetta esitti, että Utsjokisuun koulun investointeja ei
toteututeta. Antti Katekeetta veti myöhemmin keskustelun aikana
esityksensä pois.
Tauko klo 13.05-14.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti
nimenhuudon. Nimenhuudossa oli läsnä 11 varsinaista valtuutettua
ja 3 varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 3.
Uula Tapiola saapui kokoukseen nimenhuudon jälkeen klo 14.03.
Uula Tapiola esitti, että kouluinvestointeja ei toteuteta vuodelle 2019.
Niiden mahdollinen aloitus siirretään vuodelle 2020, ja odotetaan
ensin tarkemmat selvitykset investoinneista sekä sote-uudistuksen
kohtalo. Antti Katekeetta kannatti Uula Tapiolan esitystä.
Väinö Guttorm esitti, että saamenkielen kielilisä suullisesta taidosta
nostetaan samassa suhteessa kirjallisen taidon kielilisän korotuksen
kanssa 100 e/kk. Uula Tapiola ja Anni Ahlakorpi kannattivat Väinö
Guttormin esitystä.
Antti Katekeetta esitti, että kielilisä maksetaan virka- ja
työehtosopimuksen mukaan. Antti Katekeetan esitystä ei kannatettu.
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Ilmari Tapiola esitti, että investointiohjelmasta poistetaan Onnelan
kammin kunnostus ja Kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus. Jarkko
Tenoranta kannatti Ilmari Tapiolan esitystä.
Tauko klo 15.45-16.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että
kaikki edellisen nimenhuudon mukaiset valtuutetut olivat läsnä
kokouksessa.
Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen esityksestä
poikkeavia kannatettuja esityksiä, puheenjohtaja totesi, että
seuraavaksi niistä suoritetaan nimenhuutoäänestykset.
Ensimmäisenä äänestettiin saamenkielen kielilisän korotuksesta
suullisen taidon osalta. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan
nimenhuutoäänestys, jossa JAA on kunnanhallituksen pohjaesitys
(50 e/kk) ja EI Väinö Guttormin kannatettu esitys (100 e/kk).
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys,
jossa ääniä annettiin yhteensä 15 kpl, joista JAA ääniä 2 kpl, EI
ääniä 12 kpl ja 1 TYHJÄ. Äänestysluettelo liitteenä nro 4.
Äänestyksen perusteella valtuusto hyväksyi saamenkielen kielilisän
korotuksen 100 e/kk suullisen taidon osalta.
Seuraavaksi äänestettiin kouluinvestointien aikataulusta,
kokouksessa oli tehty kaksi kunnanhallituksen pohjaesityksestä
poikkeavaa kannatettua esitystä. Puheenjohtaja esitti, että
suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on Anni Koiviston
kannatettu esitys (Karigasniemi aikaistetaan vuodella) ja EI Uula
Tapiolan kannatettu esitys (kaikki siirretään vuodella).
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys,
jossa ääniä annettiin yhteensä 15 kpl, joista JAA ääniä 11 kpl, EI
ääniä 3 kpl ja 1 TYHJÄ. Äänestysluettelo liitteenä nro 5.
Äänestyksen perusteella Anni Koiviston esitys jatkoi seuraavaan
äänestykseen kunnanhallituksen pohjaesityksen kanssa.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa
JAA on kunnanhallituksen pohjaesitys ja EI Anni Koiviston
kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin
nimenhuutoäänestys, jossa ääniä annettiin yhteensä 15 kpl, joista
JAA ääniä 8 kpl ja EI ääniä 7 kpl. Äänestysluettelo liitteenä nro 6.
Äänestyksen perusteella valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen
esittämän aikataulun kouluinvestointien osalta.
Viimeinen äänestys koski Onnelan kammin kunnostusta ja
Kirkonkylän kaavateiden katuvalaistusta. Puheenjohtaja esitti, että
suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on kunnanhallituksen
pohjaesitys (investoinnit toteutetaan) ja EI Ilmari Tapiolan kannatettu
esitys (investoinnit poistetaan investointiohjelmasta).
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys,
jossa ääniä annettiin yhteensä 15 kpl, joista JAA ääniä 10 kpl ja EI
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ääniä 5 kpl. Äänestysluettelo liitteenä nro 7. Äänestyksen perusteella
valtuusto hyväksyi investointien toteutuksen kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Uula Tapiola esitti ponnen, että Karigasniemen päiväkodin ja
Karigasniemen koulun investoinnit yhdistetään siten, että päiväkodin
suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan tuleva koulun
rakentaminen. Aulis Nordberg kannatti Uula Tapiolan esittämää
pontta.
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle
2019 ja taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021 edellä hyväksytyillä
muutoksilla sekä Uula Tapiolan esittämällä ponnella täydennettynä.

Liitteet

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma
2020-2021
Nimenhuutoluettelo § 4 liite nro 3
Äänestysluettelo § 4 liite nro 4
Äänestysluettelo § 4 liite nro 5
Äänestysluettelo § 4 liite nro 6
Äänestysluettelo § 4 liite nro 7

Hallintokunnat

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 148
§ 158
§5

1/2019

12

29.11.2018
04.12.2018
14.01.2019

Lastentarhannopettajan/erityislastentarhanopettajan viran perustaminen
148/01.01.00/2018
Sivltk 29.11.2018 § 148
Utsjoen päiväkodissa on täyttämättä suomenkielisen
lastetarhanopettajan virka. Uuden 1.9.2018 voimaan astuneen
varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan kunnan käytettävissä on
oltava lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti
erityislastentarhanopettajan palveluja. Tällä hetkellä tällaista
palvelua ei ole kunnassa tarjolla, vaikka tarvetta palvelulle on.
Lain edellyttämä vaatimus voidana täyttää siten, että muutetaan
Utsjoen päiväkodin suomenkielisen lastentarhanopettajan virka 50%
lastentarhan opettajan viraksi ja 50% erityislastentarhanopettajan
viraksi 1.1.2019 lähtien.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että Utsjoen päiväkodin lastentarhanopettajan virka
muutetaan 50% lastentarhaopettajanviraksi ja 50%
erityislastentarhaopettajan viraksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on
540/2018 mukaan
1) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi
on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai
2) kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka
(varhaiserityisopettajan koulutus).
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaisesti.

Kh 04.12.2018 § 158
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Utsjoen päiväkodin
lastentarhanopettajan virka muutetaan 50%
lastentarhaopettajanviraksi ja 50% erityislastentarhaopettajan
viraksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on 540/2018 mukaan
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1) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi
on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai
2) kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka
(varhaiserityisopettajan koulutus).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 14.01.2019 § 5
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen, että Utsjoen
päiväkodin lastentarhanopettajan virka muutetaan 50%
lastentarhaopettajanviraksi ja 50% erityislastentarhaopettajan
viraksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on 540/2018 mukaan
1) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi
on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai
2) kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka
(varhaiserityisopettajan koulutus).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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Valt 14.01.2019 § 6
Päätös:
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio kertoi Enontekiön kunnan
edustajien tulevasta vierailusta Utsjoelle 17-18.1.2019.
Aulis Nordberg kertoi Øst-Finnmark avfallsselskap ANS (ØFAS
ANS) kaatopaikkayhtiön yhtiömuodon muutoksesta. Yhtiö on
nykyään osakeyhtiö eikä yhtiökokouksessa ole enää kuntien
edustusta.
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen pe- Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
rusteet
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
1, 2, 3, 6
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusosoitus
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
valitusaika
Pohjois-Suomenhallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
PL 189, 90101 OULU
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät
4, 5

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Valituskirja

Pöytäkirja
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Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

