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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Mika 13:00 - 16:05 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Ahlakorpi Anni 13:00 - 16:05 Valtuutettu  
 Koivisto Anni 13:00 - 16:05 Valtuutettu  
 Konttinen Pirjo 13:00 - 16:05 Valtuutettu  
 Lukkari Sammol 13:00 - 16:05 Valtuutettu  
 Manninen Ismo 13:00 - 16:05 Valtuutettu  
 Nordberg Aulis 13:00 - 16:05 Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari 13:00 - 16:05 Valtuutettu  
 Guttorm Riikka 13:00 - 16:05 Varavaltuutettu  
 Guttorm Väinö 13:00 - 16:05 Varavaltuutettu  
 
Poissa Porsanger Veikko Valtuuston I 

varapuheenjohtaja 
 

 Tapiola Uula Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 Halonen Markku Valtuutettu  
 Hekkanen Raimo Valtuutettu  
 Holma Lotta-Inkeri Valtuutettu  
 Katekeetta  Antti Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta Valtuutettu  
 Tarkiainen Salme vt. sivistysjohtaja  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 13:00 - 16:05 Kunnanjohtaja  
 Länsman Marja 13:00 - 16:05 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Eeva-Maarit 13:00 - 16:05 Kehittämispäällikkö  
 Porsanger Markku 13:00 - 16:05 vt. kiinteistöpäällikkö  
 Aikio Maria Sofia 13:00 - 16:05 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Mika Aikio Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

46 - 54 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Aulis Nordberg  Väinö Guttorm 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 20.12.2019  
 
 
Elisa Kuvaja 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 46 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 16.12.2019 § 46  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
9.12.2019. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä  
20.12.2019. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 8 varsinaista valtuutettua ja 2 
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että 
Suomen Keskustan valtuutettu Markku Halonen oli ilmoittanut 
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu 
varajäseneksi Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Väinö Guttorm. 
Suomen Keskustan valtuutettu Antti Katekeetta oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Suomen Keskustan 5. varavaltuutettu Raimo Esa Guttorm. Raimo 
Esa Guttorm ei saapunut kokoukseen. Suomen Keskustan 
valtuutettu Raimo Hekkanen oli ilmoittanut esteen kokoukseen 
osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä. Suomen Keskustan 
valtuutettu Uula Tapiola oli ilmoittanut esteen kokoukseen 
osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä. Kansallisen 
Kokoomuksen valtuutettu Lotta-Inkeri Holma oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen Puolueen 
vaaliliiton 4. varavaltuutettu Riikka Guttorm. Kansallisen 
Kokoomuksen valtuutettu Marjatta Kordelin oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä. 
Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Veikko Porsanger oli 
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu 
varajäsentä. 
 
Ennen varsinaisen kokouksen alkua kehittämis- ja elinkeinopäällikkö 
Eeva-Maarit Aikio esitteli kunnan uusia kotisivuja valtuuston 
jäsenille. 
  
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo § 46 liite 1 
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Valtuusto § 47 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 16.12.2019 § 47  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Nordberg ja Väinö Guttorm. 
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Valtuusto § 48 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 16.12.2019 § 48  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että kokouksessa käsitellään kokouskutsussa 
mainitsematon kunnanhallituksen 16.12.2019 valmistelema asia 
Perusturvajohtajan viran täyttäminen. Valtuusto hyväksyi 
puheenjohtajan esityksen yksimielisesti. 
 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin puheenjohtajan esittämällä asialla 
täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 160 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 172 16.12.2019 
Valtuusto § 49 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 kuntakonsernin 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 taloussuunnitelmassa 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 
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Kunnanhallitus § 160 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 172 16.12.2019 
Valtuusto § 49 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

taloussuunnitelmat vuosille 2020-2022. Talousarvio käsitellään 
kunnanhallituksessa ennen valtuuston kokousta viikolla 51. 
 
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. 

  
 
Valt 16.12.2019 § 49  

Liitteenä Utsjoen kunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2021-2022. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmat 
vuosille 2021-2022 liitteen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli talousarvion sisältöä valtuuston jäsenille. Vt. 
kiinteistöpäällikkö esitteli teknisen toimen talousarvion valtuuston 
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Kunnanhallitus § 160 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 172 16.12.2019 
Valtuusto § 49 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

jäsenille. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esitteli elinkeinotoimen 
talousarvion valtuuston jäsenille. 
 
Pirjo Konttinen esitti, että s. 27 kohdasta liikunta- ja nuorisotoimen 
henkilöstö poistetaan liikunnanohjaajan toimi vuosilta 2021 ja 2022. 
Esitystä ei kannatettu. 
 
Pirjo Konttinen esitti, että s. 21 kohtaan perusopetuksen taulukko 
painopistealueista lisätään uusi painopiste: Innostavan 
oppimisilmapiirin luominen. Toimenpiteet: Yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa. Mittari: Osallistaminen. Tavoitetaso: Oppimistulokset 
paranevat, poissaolot vähenevät. Anni Koivisto esitti, että toiseksi 
toimenpiteeksi ko. kohtaan lisätään: Vahvistetaan yhteisöllistä 
opiskeluhuoltoa. Valtuusto hyväksyi esitykset yksimielisesti. 
 
Pirjo Konttinen esitti, että s. 39 sosiaali- ja terveystoimen hallinnon 
talousarviovuoden toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään: Selvitetään 
terveyspalvelujen järjestäminen Enontekiö-Muonio -mallin 
mukaisesti. Lisäksi taloussuunnitelma 2021-2022 kohtaan lisätään: 
Huomioidaan mahdollinen palvelujen siirtyminen Lapin 
Sairaanhoitopiirin alaisuuteen. Turvataan lähipalvelujen säilyminen. 
Lisäys tulee huomioida myös tehtäväkohtaisissa tavoitteissa.  
Valtuusto hyväksyi esitykset yksimielisesti. 
 
Anni Ahlakorpi esitti, että sivulle 34 kohtaan Karigasniemen SER-
pisteen sijoitus huomioidaan Karigasniemen asemakaavassa 
lisätään v. 2022 loppuun mennessä. Ennen sitä tulee järjestää 
jätteiden keräys muulla tavoin. Ilmari Tapiola esitti, että 
Karigasniemessä järjestetään rauta- ja elektroniikkaromun keräys 
kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Valtuusto hyväksyi 
esitykset yksimielisesti. 
 
Tauko klo 15.15-15.30. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuutoluettelon mukaiset valtuuston jäsenet 
ovat läsnä kokouksessa. 
 
Aulis Nordberg esitti, että sivulle 16 kohtaan yleishallinnon 
painopistealueet, edunvalvonta lisätään raja-alueyhteistyön 
kehittäminen (mm. Öfas ja SEG). Valtuusto hyväksyi esityksen 
yksimielisesti. 
 
Ilmari Tapiola esitti, että Karigasniemen kaavoituksen yhteydessä 
tulee selkeästi määritellä yksityisten maanomistajien taksoitus. 
Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 
Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmat 
vuosille 2021-2022 em. lisäyksillä täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 160 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 172 16.12.2019 
Valtuusto § 49 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 
Liitteet Liite 2 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 142 18.11.2019 
Valtuusto § 50 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha luottamushenkilöiden tablettien hankintaan 
 
Kh 18.11.2019 § 142 
  

Vuoden 2019 investointiohjelmassa on varaus luottamushenkilöiden 
tablettien hankintaan kokousmateriaalin sähköistä käsittelyä varten. 
Ensivaiheessa oli tarkoitus hankkia tabletit kunnanhallituksen ja 
valtuuston jäsenille, johon oli varattu 25.000 euron määräraha. 
Todettiin kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi mm. hankinnan 
kilpailutuksen, ohjelmistojen asennuksen ja koulutuksen kannalta 
hankkia kaikkien toimielinten tabletit yhdellä kertaa. Hankinnan 
kokonaishinnaksi muodostuu täten 52.000 euroa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 27.000 euroa luottamushenkilöiden 
tablettien hankintaan vuodelle 2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 16.12.2019 § 50  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 27.000 euroa 
luottamushenkilöiden tablettien hankintaan vuodelle 2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Kirjanpito  
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Perusturvalautakunta § 44 12.11.2019 
Kunnanhallitus § 159 02.12.2019 
Valtuusto § 51 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määrärahamuutokset ja lisämääräraha, talousarvio 2019  
 
108/02.02.00/2018 
 
Petultk 12.11.2019 § 44 
  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. 
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman 
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää määrärahasiirroista 
tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain budejetoitujen 
määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % lautakunnan 
kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä 
valtuustolle. 
 
Määrärahan siirrot 
Talousarvioon 2019 esitetään tehtäväksi määrärahan siirtoja 
yhteensä 131.695 €, liitteenä selvitys määrärahan siirroista. 
Menot ylittyvät hallinnon palkoissa ja matkakorvauksissa, tehostetun 
palvelusasumisen palkoissa ja sivukuluissa (palkattu kaksi 
lisätyöntekijää), vuodeosaston palkoissa (palkattu lh opso) ja 
laboratorion palkoissa (toimintaa hoidettu lyhytaikaisilla sijaisilla) 
sekä ensihoidossa. Näitä ylityksiä pystytään kattamaan 
lastensuojeluun, kuntouttavaan työtoimintaan, omaishoitoon ja 
päihdehoitoon varatuilla määrärahoilla.  
 
Lisämääräraha talousarvioon 2019 
- laboratorion verinäytteet lähetetään matkahuollon kautta, jolloin 
näytteiden kuljetuksen joutuu maksamaan kunta. Postin kautta 
lähetetyt verinäytteet eivät ehdi perille eli vanhenevat kuljetuksen 
aikana. Tästä aiheutuu kunnalle v. 2019 kustannuksia 12.500€ 
- Kuntoutukseen tarvitaan lisämäärärahaa 11.000 € 
- Kunta on joutunut käyttämään paljon laitoshoidon ostopalvelua, 
määräraha ylittyy 70.000 €. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta  
- hyväksyy seuraavat määrärahan muutokset (yhteensä 131.695 €) 
tehtäväksi talousarvioon 2019 oheisen liitteen mukaisesti ja 
- esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 93.500 euron lisämäärärahan 
talousarvioon 2019. 
  
Lisävalmistelu: 
 
Lisämääräraha talousarvioon 2019 
- erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät 300.000 euroa, 
lisämäärärahan tarve 180.000 €. Määrärahan tarpeessa on 
huomioitu kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakulujen siirtäminen 
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Perusturvalautakunta § 44 12.11.2019 
Kunnanhallitus § 159 02.12.2019 
Valtuusto § 51 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

projekteihin kp:lle 6425 sekä psyk. sairaanhoitajan palkkaus ja 
matkakulujen siirtäminen projekteihin kustannuspaikalle 6410. 
 
Muutosehdotus: 
 
Perusturvalautakunta - 
- hyväksyy seuraavat määrärahan muutokset (yhteensä 131.695 €) 
tehtäväksi talousarvioon 2019 oheisen liitteen mukaisesti ja 
- esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 93.500 euron lisämäärärahan  
sekä lisävalmistelun mukaisen lisämäärärahan 180.000 € 
erikoissairaanhoidon kustannuksiin, yhteensä lisämäärärahan tarve 
273.500 euroa talousarvioon 2019. 
 
Päätös: 
 
Muutosehdotus hyväksyttiin.  
  

 
Kh 02.12.2019 § 159 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan esittämän lisämäärärahan 
yhteensä 273.500 euroa vuodelle 2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 16.12.2019 § 51  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esittämän 
lisämäärärahan yhteensä 273.500 euroa vuodelle 2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Perusturvalautakunta  
 Kirjanpito  
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Sivistyslautakunta § 97 10.06.2019 
Sivistyslautakunta § 114 22.10.2019 
Kunnanhallitus § 175 16.12.2019 
Valtuusto § 52 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 
Valtuusto § 52 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 
Valtuusto § 52 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. 

  
 
Valt 16.12.2019 § 52  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy pohjoissaamenkielisen varhaiskasvatuksen 
opettajan viran perustamisen 1.1.2020 alkaen kunnanhallituksen 
esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
  

 
Jakelu Sivistyslautakunta  
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Kunnanhallitus § 165 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 176 16.12.2019 
Valtuusto § 53 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. 
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Kunnanhallitus § 165 02.12.2019 
Kunnanhallitus § 176 16.12.2019 
Valtuusto § 53 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Valt 16.12.2019 § 53  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto valitsee perusturvajohtajan virkaan Nanna Miettusen 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Nanna Miettunen  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2019 19 
 
Valtuusto § 54 16.12.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 16.12.2019 § 54  

Päätös: 
 
Valtuutettu Aulis Nordberg kertoi Lapin poliisin neuvottelukunnan 
kokouksesta valtuuston jäsenille. Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen pe-
rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
Pykälät: 
46, 47, 48, 54 

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 

Valitusosoitus 

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

  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 Valitusaika 

49, 50, 51, 52, 53 30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 

  

 

 

päivää 

Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika 

   

 

 

päivää 

   

 

 

 

   

 

 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valituskirja 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. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai 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 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. 

 


