
Utsjoen kunta Esityslista 2/2020 1 
 

 

Kunnanhallitus    
 
 
Aika 09.04.2020 klo 10:00 
 
Paikka Sähköinen kokous, Teams-sovellus 
 
Käsiteltävät asiat 
 
Asia Otsikko Sivu 

25 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

26 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 

27 Tilannekatsaus 5 

28 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 
kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 

6 

29 Kunnanjohtajan sijaisen määrääminen 7 

30 Nuorgamin monitoimitalon jatkosuunnittelu 8 

31 Sitoutuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusohjelman ja sote -rakenneuudistusta 
tukevaan alueellisen valmistelun hankkeiden hallinnointiin 

10 

32 Toimielimien päätökset 13 

33 Talouden katsaus 14 

34 Tiedoksi saatettavat asiat 15 

 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 20.04.2020  
 
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.4.2020 
 
 
Ilmari Tapiola 
puheenjohtaja



Utsjoen kunta Esityslista 2/2020 2 
 

 

Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari Hallituksen puheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta Hallituksen varapuheenjohtaja  
 Nuorgam Eeva Jäsen  
 Porsanger Veikko Jäsen  
 Koivisto Anni Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 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 Kunnanjohtaja, esittelijä  
 Länsman Marja Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena Tulkki  
 



Utsjoen kunta Esityslista 2/2020 3 
 
Kunnanhallitus  09.04.2020 
 

 

25 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
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26 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
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27 
Tilannekatsaus 
 
Kh  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
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28 
Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh  

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: 
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29 
Kunnanjohtajan sijaisen määrääminen 
 
Kh  

Kunnan hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnanhallitus määrää 
kunnanjohtajan sijaisen, joka hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä 
kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaiseksi kehittämis- ja 
elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikion. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Eeva-Maarit Aikio  
 Hallintokunnat  
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30 
Nuorgamin monitoimitalon jatkosuunnittelu 
 
Kh  

Utsjoen tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksen Nuorgamin 
monitoimitalon rakentamisesta KVR/SR urakkana. 14.1.2020 
mennessä saapui kaksi (2) tarjousta, jotka ylittivät määrärahan ja 
annetun hinta arvion/TAKU arvion.  
 
Toimintavallan puuttuessa ylitysten osalta lautakunta hylkäsi 
tarjoukset 17.2.2020 § 11 ja palautti asian kunnanhallitukseen, 
toimintalinjauksen saamiseksi, hankkeen jatkamiseksi. 
 
Tekninen toimi on, saamansa uuden valmisteluvaltuuden nojalla, 
aloittanut rakennushankkeiden teknisen tilasuunnittelun ja 
kustannusarvioiden laatimisen nykyisten esitettyjen vaihtoehtojen 
pohjalta. 
 
Pohjana suunnitteluun on käytetty niitä suunnitelmia ja 
tilatarvesuunnitelmia, mitä on saatu jo Karigasniemen 
päiväkotihankkeen suunnittelusta lähtien (2018). Tila-arviointi on 
toteutettu yhteistyössä tilatyöryhmässä ja lisäksi varhaiskasvatuksen 
ja sivistystoimen kanssa.  
 
Vaihtoehdot ovat seuraavat: 
 
Vaihtoehto A 
Tiloja suunnitellaan varhaiskasvatukselle (päiväkoti) ja 
terveydenhoitajan tilat; yhteensä  210 kerrosneliötä. 
 
Vaihtoehto B 
Tiloja suunnitellaan varhaiskasvatukselle (päiväkoti), 
terveydenhoitajan tilat ja alakoulu (1-6); yhteensä 385 kerrosneliötä.  
Lisäksi vaihtoehdossa on aluevarauksella varauduttu mahdollisen 
liikuntatilan liittämiseen ja sijoittamiseen monitoimitalon yhteyteen, 
erillisenä hankkeena, myöhemmin. 
 
Vaihtoehto C 
Tiloja suunnitellaan varhaiskasvatukselle (päiväkoti), 
terveydenhoitajan tilat, alakoulu (1-6) sekä liikuntatila; yhteensä 610 
kerrosneliötä. 
 
Valmistelun pohjalta voidaan todeta, että vaihtoehdot A ja B ovat 
voimassaolevan investointimäärärahan puitteissa toteutettavissa. 
 
Nuorgamin kyläilta pidettiin 24.3.2020 videoneuvotteluyhteydellä, 
muistio kyläillasta oheismateriaalina. Kyläillassa nousi kyläläisten 
huoli koulun ja varhaiskasvatuksen tilojen turvallisuudesta ja vahva 
näkemys koulun tärkeydestä kyläyhteisölle. Sisäilmaongelmien ja 
tilojen sopimattomuuden takia varhaiskasvatuksen ja koulun tilat 
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tarvitaan Nuorgamiin mahdollisimman nopeasti. Sivistystoimen 
henkilöstö- ja kuljetuskustannusten vaikutukset tarkemmin eri 
vaihtoehtojen osalta oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus antaa asettamalleen kiinteistötyöryhmälle ja asian 
omaisille viranhaltijoille valtuudet jatkaa Nuorgamin monitoimitalon 
hankeen toteuttamista kilpailuttamalla hankekokonaisuus Vaihtoehto 
B edellyttämällä tavalla. Kilpailutuksessa tulee huomioida valtuuston 
investoinitipäätös kuntaan rakennettavien monitoimitalojen osalta. 
Mikäli kilpailutuksen 1. vaiheessa osoittautuu, että liikuntatilan 
rakentamiseen on käytettävissä investoinnissa varattua rahaa, 
voidaan kilpailutus liikuntatilan osalta myös toteuttaa heti, muussa 
tapauksessa liikuntahallin toteuttamisesta, lisärahoituksesta ja 
aikataulusta päättää valtuusto. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Sivistystoimi  
 Tekninen toimi  
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31 
Sitoutuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ja sote -rakenneuudistusta 
tukevaan alueellisen valmistelun hankkeiden hallinnointiin 
 
24/00.04.02/2020 
 
Kh  

Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n hallitus on sitoutunut hakemaan ja 
hallinnoimaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ja 
sote -rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun 
hankekokonaisuuksia.  
 
Kuntien tulee tehdä periaatepäätös hankkeisiin sitoutumisesta, 
sitoutumispäätöstä kysytään huhtikuun 2020 aikana.  
 
Valtio tukee alueellista sote-valmistelua kahdella erillisellä 
valtionavustushaulla: tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelman valtionavustushaulla ja sote-rakenneuudistuksen 
valtionavustushaulla. Hakuaika molempiin on 20.1.-31.3.2020. 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma ja sen tavoitteet 
nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen 
alueellisen valmistelun kanssa. Kummassakin haussa 
valtionavustusta myönnetään vain yhdelle hankekokonaisuudelle 
kussakin maakunnassa. Lapin maakunnan hankehakijaksi 
molempien hankkeiden osalta on sovittu Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymä.  
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta haetaan 
rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen. Vuoden 
2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta 
edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, 
mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan 
alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan 
valtionavustuksilla. Alueille jaetaan 70 milj. euroa vuonna 2002. 
Rahoitus on käytettävissä vuosina 2020-2022. Avustusta 
myönnetään ilman omarahoitusosuutta jokaisen maakunnan yhdelle 
yhteiselle hankekokonaisuudelle. Hakijana voi olla maakunnan 
alueelta kunta tai kuntayhtymä.  
 
Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen 
valmistelua tukeviin hankkeisiin. Valtionavustusta myönnetään 
erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja 
yhtenäistämiseen. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu 
vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. 
Valmistelun rahoituksessa kyse ei siis ole tulevan sote-uudistuksen 
toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja 
yhteisen valmistelun tukemisesta. Alueille jaetaan vapaaehtoiseen 
alueelliseen valmisteluun ja hankekoordinaatioon 25 milj. euroa, joka 
jyvitetään alueille laskennallisesti. Lapin maakunnan osuus on 957 
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500 euroa. Lisäksi alueille jaetaan 120 milj. euroa tilannekuvan, 
arvioidun tarpeen ja hankehakemusten perusteella vuonna 2020. 
Rahoitus on käytettävissä vuosina 2020-2021. Avustuksessa on 20 
%:n omavastuuosuus, joka voi olla henkilöstön työpanosta. Hakijana 
voi olla maakunnan alueelta kunta tai kuntayhtymä.  
 
Rakenneuudistuksen valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat 
yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sen 
valtionavustushaun kanssa. Tällä valtionavustuksella rahoitetaan 
kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät 
digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet. 
 
Valtionavustus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 
 
1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio 
2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen 
3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen 
digitaalisten välineiden avulla 
 
Hankkeisiin osallistuvien kuntien yhteenlaskettu asukasluku tulee 
olla vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasluvusta. 
Valtionavustusta Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaisiin 
hankkeisiin myönnetään vain, jos hankealueen kunnat ja sosiaali- ja 
terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät ovat tehneet 
periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta.  
 
Syksyllä 2019 sovittiin, että tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman 
hakua valmistellaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
(Poske) -vetoisesti yhdessä molempien sairaanhoitopiirien 
perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Tulevaisuuden sote-
keskus-ohjelmaan perustuvaa hankekokonaisuutta hakee ja hallinnoi 
Kolpeneen Palvelukeskus Poske yhteyden kautta.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, että molemmilla hankkeilla 
olisi sama hallinnoija, koska hankekokonaisuudet liittyvät tiiviisti 
toisiinsa. Valtionavustuksen saaja on päävastuussa hankkeille 
myönnetyn valtionavustuksen käytöstä ja hankkeiden hallinnoinnista. 
Hankkeen hallinnoijan tulee tehdä kaikkien hanketta toteuttavien 
kanssa sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja 
niiden ehdoista. Hallinnoijan tehtävänä on antaa selvitys 
hankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä 
kustannuksista viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen 
päättymisestä.  
 
Hankevalmistelupäivänä 29.1.2020 järjestetyssä kuntajohtajien 
kokouksessa ja Sosiaali- ja terveysministeriön aluepäivän 
yhteydessä 17.2.2020 käytiin keskustelua Sote-rakenneuudistusta 
tukevaan hankehaun valmistelusta ja hakijasta. Yhteiseksi 
näkemykseksi muodostui, että Kolpeneen palvelukeskus olisi sopivin 
hakija myös rakenneuudistushaussa. 
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Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä päätti että Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymä 
 
1. sitoutuu hakemaan ja hallinnoimaan Lapin maakunnan 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeita, mikäli 
kunnat ja sosiaali-ja terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät 
tekevät hankkeisiin osallistumisesta periaatepäätöksen ja 
2. sitoutuu hakemaan ja hallinnoimaan rakenneuudistuksen 
valmistelua tukevia hankkeita, sillä edellytyksellä, että jäsenkunnat, 
sairaanhoitopiirit ja mahdollisesti Lapin liitto vastaavat pääosin 
omarahoitusosuudesta työpanos mukaan lukien. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että Utsjoen kunta sitoutuu Lapin 
maakunnan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
hankkeisiin sekä vastaa rakenneuudistuksen valmistelua tukevien 
hankkeiden kuntakohtaisesta omarahoitusosuudesta työpanos 
mukaan lukien. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Kolpeneen palvelukeskuksen ky  
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32 
Toimielimien päätökset 
 
Kh  

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:  
Elinvoimalautakunta 28.2.2020, Perusturvalautakunta 2.3.2020 ja 
Sivistyslautakunta 24.3.2020. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
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33 
Talouden katsaus 
 
Kh  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
 

  
 



Utsjoen kunta Esityslista 2/2020 15 
 
Kunnanhallitus  09.04.2020 
 

 

34 
Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Aluehallintovirasto -Uutiskirje 11.3.2020 
 -Saamenkielisen ja saamen kielen opetukseen myönnettävä 

valtionavustuksen ennakko vuodelle 2020 
 
 
ELY-keskus -Päätös: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen 

poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää 
 -Lapin tiestölle ennustetaan paikoitellen vaikeaa kelirikkoa 
 
Kuntaliitto -Kansallinen veteraanipäivä 2020 
 
Kilpailu ja kuluttajavirasto   
 -Kuntien ja kuntayhtymien sidosyksiköiden toiminta 
 
Kela -Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin 

aikana 
 -Kelan lomakkeita saa nyt myös inarinsaameksi 
 -Lainmuutos lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 
 -Kela on varautunut koronavirusepidemiaan 
 -Kela sulkee palvelupisteitä toistaiseksi 
 -Toimeentulotuen maksusitoumuksien toimittaminen 

koronatilanteessa 
 -Kela selvittää monia etuuksiin liittyviä asioita 
 -Viranomaislinjan palveluaika muuttuu 1.4. 
 -Kotikunnattomat potilaat ja koronaviruksen hoito 
 -Kela julkaisi tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista saamen 

kielillä 
 -Yksityisen hoidon tuki muuttuu elokuussa - osa 

kuntalisäsopimuksista uusitaan 
 
Lapin maakunta -SPR/Vapepan yhteystiedot 
 
Lapin liitto -Lapinliiton hallituksen 31.1.2020 pöytäkirja 
 -Lapin liiton hallituksen 16.3.2020 pöytäkirja 
 
Metsähallitus -Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen 

hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla 
koko maassa 

 -Tutkimus-,liikkumis-, metsästys- ja maastoliikennelupa 
metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla 
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Sosiaali-ja terveysministeriö 
 -Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2020 
 -Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen 

koronavirustilanteeseen 
 -Koronavirustilanteeseen varautuminen kunnissa ja 

sairaanhoitopiireissä 
 TE-palvelut  -Kuntouttavan työtoiminnan ja muiden palvelujen lopettaminen 
 -TE-toimiston tiedote kunnille palkkatuesta ja velvoitetyöllistämisestä 
 
Tiera -Tieran varautumissuunnitelma koronavirusta (COVID-19) varten 
  
Ulkoministeriö -Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus; 

ministerikomitean Suomea koskevat päätelmät ja suositukset  
 
Valtakunnanvoudinvirasto 
 -Ulosoton tietojärjestelmähakijan lupa  
  

Päätös: 
 
 

  
 
 


