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1
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille
9.6.2020. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä
26.6.2020.
Päätös:
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2
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valt
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Pirjo Konttinen.
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3
Työjärjestyksen hyväksyminen
Valt
Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitykset asioihin
valmistelu tuotu kokoukseen 2 asiaa.
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Maisemanhoitoalueen perustaminen Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle
Elvltk § 17
Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle on valmistunut Lapin ELYkeskuksen Tenonlaakson maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Nyt
suunnitelman valmistuttua voidaan alueelle perustaa
luonnonsuojelulain 32§:n mukainen maisemanhoitoalue. Aloitteen
alueen perustamisesta tekee kunta, mikäli katsoo siitä olevan hyötyä
maisemanhoidolle ja alueen kehitykselle. Maanomistajat
suhtautuivat kyselyn yhteydessä alueen perustamiseen pääosin
myönteisesti.
Maisemanhoitoalueen perustaminen ei tuo oikeusvaikutteisia
rajoituksia maiden tai vesialueiden käyttöön. Rakentaminen tapahtuu
jatkossakin voimassa olevan yleiskaavan ja kunnan
rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kalastusta, poronhoitoa ja
metsätaloutta harjoitetaan entiseen tapaan lainsäädännön ja
sopimusten mukaisesti. Maanomistajat ja paikalliset yhdistykset
voivat hakea rahoitusta maiseman kunnostukseen ja hoitoon. Lisäksi
yksityiset rakennusten omistajat sekä yhteisöt voivat hakea
avustusta rakennusperinteen kunnossapitoon Lapin ELYkeskuksesta, Suomen kotiseutuliitosta ja Museovirastosta.
Tenonlaakson maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma Piesjoki-Nuvvus
on kokouksessa nähtävänä.
Ehdotus:
Marjut Kokko ELY-keskuksesta esittelee asian lautakunnalle.
Elinvoimalautakunta keskustelee maisemanhoitoalueen
perustamisesta.
Päätös:
Marjut Kokko ELY-keskuksesta esitteli maisemanhoitoalueen
perustamisen lautakunnalle.
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuuston päätettäväksi aloitteen maisemanhoitoalueen
perustamiseksi Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle.
Kh 18.05.2020 § 53

Ehdotus:

Utsjoen kunta

Esityslista

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 17
§ 53

1/2020

8

28.02.2020
18.05.2020
16.06.2020

Kunnanhallitus keskustelee maisemanhoitoalueen perustamisesta.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle aloitteen maisemanhoitoalueen
perustamisesta Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Marjut Kokko ELY-keskuksesta esittelee asian valtuutetuille.
Ehdotus:
Valtuusto käsittelee aloitteen maisemanhoitoalueen perustamisesta
Piesjoki-Nuvvus väliselle alueelle.
Päätös:
Marjut Kokko ELY-keskuksesta esitteli maisemanhoitoalueen
perustamisen valtuuston jäsenille.
(Antti Katekeetta esitti, että hanketta lykätään kunnes tiealueesta
vastaavat henkilöt käyvät läpi tiealueen. Tiealueella on
korjaustarpeita, jotta tiestä tulee turvallinen.)
Valtuusto kiinnittää huomiota Tenontien turvallisuuteen, se tulee
ottaa huomioon hankkeessa. Elykeskuksen tulee huolehtia tien
turvallisuudesta maisemanhoidon lisäksi.
Yllä olevalla lisäyksellä ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanjohtajan erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
94/00.01.01/2017
Kh 18.05.2020 § 40
Vallitsevasta yhteiskunnan tilanteesta johtuen on perusteltua, että
hallintosääntöön otetaan uusi luku 18 Poikkeusolot ja häiriötilanteet,
joka sisältää määräykset häiriö- ja poikkeusolojen
erityistoimivallasta.
Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen
hallintosäännön ja delegointipäätösten mukaisesti.
Ehdotus:
Vallitsevasta yhteiskunnan tilanteesta johtuen kunnanhallitus esittää
valtuustolle, että kunnan hallintosääntöön lisätään häiriö- ja
poikkeusolojen erityistoimivallasta seuraavanlaiset määräykset:
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen
sijaisenaan toimiva viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan
poiketen erityistä päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja
häiriötilanteen normalisoimiseksi.
Erityinen toimivaltuus koskee eri hallinnonalojen toimintojen
yhteensovittamista, taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien
suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi
välttämätöntä päätöstä.
Erityinen toimivalta tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä
poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa
kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa
kunnanjohtajan johtoryhmän esittelystä tekemällä päätöksellä.
Kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan johtoryhmän esittelystä
tekemästä päätöksestä ilmoitetaan kunnanhallitukselle välittömästi
päätöksenteon jälkeen.
Erityisen toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Ehdotus:
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Valtuusto hyväksyy, että kunnan hallintosääntöön lisätään häiriö- ja
poikkeusolojen erityistoimivallasta seuraavanlaiset määräykset:
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen
sijaisenaan toimiva viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan
poiketen erityistä päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja
häiriötilanteen normalisoimiseksi.
Erityinen toimivaltuus koskee eri hallinnonalojen toimintojen
yhteensovittamista, taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien
suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi
välttämätöntä päätöstä.
Erityinen toimivalta tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä
poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa
kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa
kunnanjohtajan johtoryhmän esittelystä tekemällä päätöksellä.
Kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan johtoryhmän esittelystä
tekemästä päätöksestä ilmoitetaan kunnanhallitukselle välittömästi
päätöksenteon jälkeen.
Erityisen toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttin.
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6
Arviointikertomuksen käsittely
Valt
Liitteenä arviointikertomus vuodelta 2019.
Ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan tarkastuslautakunnan
laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 1

Arviointikertomus vuodelta 2019
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Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
6/02.02.01/2020
Kh 18.05.2020 § 41
Vuoden 2019 tilinpäätös oli 578.794,95 € euroa ylijäämäinen.
Alkuperäisen talousarvion mukainen vuoden 2019 arvioitu ylijäämä
oli 436.781 euroa.
Toimintakulut olivat 14.018.884,14 euroa, ne toteutuivat
taloussuunnitelmaan verrattuna 99,5 %. Toimintatuotot olivat
3.232.429,68 euroa, taloussuunnitelmaan verrattuna toteutuma oli
103,2 %. Toimintakate oli yhteensä -10.786.454,46 euroa.
Vuonna 2019 nostettiin monitoimitalojen rakentamiseen liittyvää
uutta pitkäaikaista lainaa 5 miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja
lyhennettiin vuoden aikana 935.694,26 euroa. Kunnan lainakanta
vuoden 2019 lopussa oli 8.516.218,74 euroa.
Vuoden 2019 investointien nettomenot olivat 2.638.766,85 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 tilinpäätöksen
ja allekirjoittaa sen. Tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten
tilikausien yli-/alijäämien tilille. Kunnanhallitus esittää tilinpäätöksen
edelleen tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen kunnanhallituksen
jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Liitteenä vuoden 2019 tilinpäätös.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 tilinpäätöksen
liitteenä olevan tarkastuslautakunnan 29.5.2020 valmistelun
mukaisesti.
Päätös:
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Kunnanjohtaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen kunnanhallituksen
jäsenille. Hallintopäälliköt esittelivät hallintokuntien määrärahojen
ylitykset sekä suurimmat poikkeamat toimintojen toteutumisessa.
Ehdotus hyväksyttin.

Liitteet

Liite 2
Liite 3

Tarkastuslautakunnan käsittely 29.5.2020
Utsjoen kunnan tilinpäätös vuodelta 2019

Jakelu
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Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
Valt
Liitteenä tilintarkastuskertomus.
Ehdotus:
Valtuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2019
liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen mukaisesti lisäyksellä, että
valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitut
talousarviopoikkeamat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Tauko klo 18.10-18.30. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti
nimenhuudon. Luettelo liitteenä.

Liitteet

Liite 4

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
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Sidonnaisuusilmoitukset
Valt
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan
on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Tarkastuslautakunnan tulee vuosittain tarkastaa
sidonnaisuusrekisterin tilanne. Tarkastuslautakunta on 29.5.2020
tarkastanut sidonnaisuusrekisterin tilanteen ja esittänyt sen
seuraavalle valtuustolle tiedoksi.
Ehdotus:
Valtuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi
tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Utsjoen kunta

Esityslista

Valtuusto

16.06.2020

1/2020

16

10
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2019
Kh
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilintarkastaja ja
tarkastuslautakunta ovat käsitelleet kuntayhtymän tilinpäätöstä
vuodelta 2019 ja esittävät tilinpäätöksen vahvistamista ja
vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja
muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1 - 31.12.2019. Tilinpäätös on
nähtävillä kokouksessa.
Kuntayhtymän perussopimuksen 9 § mukaan valtuustot päättävät
tarkastuslautakunnan ehdotuksesta vastuuvapaudesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Pohjois-Lapin alueyhteistyön
kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2019.
Päätös:
Kunnanhallitus käsittelee asian 16.6 ja päätös tuodaan valtuuston
kokoukseen.
Valt
Tilinpäätös on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän
tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta
2019.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä
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Sivistysjohtaja-rehtorin viran täyttäminen
Kh
Sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola on irtisanoutunut virastaan
1.8.2020 lukien.
Sivistysjohtaja-rehtorin virka julistettiin haettavaksi 25.5.2020.
Viran hakuaika päättyi 10.06.2020 klo 12.00. Hakuilmoitus julkaistiin
kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan wwwsivuilla, Inarilaisessa sekä Kuntarekry.fi ja Mol.fi palveluissa.
Virkaan tuli määräaikaan mennessä neljä hakemusta.
Hakuilmoitus, yhteenveto hakijoista sekä jäljennökset
hakemusasiakirjoista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille
oheismateriaalina 10.6 hakuajan päättymisen jälkeen. Alkuperäiset
hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus haastattelee hakijoista kelpoiset ja tekee esityksen
valtuustolle valittavasta henkilöstä.
Päätös:
Kunnanhallitus käsittelee asian 16.6 ja päätös tuodaan valtuuston
kokoukseen.
Valt
Hakuilmoitus, yhteenveto hakijoista sekä jäljennökset
hakemusasiakirjoista on lähetetty valtuuston jäsenille
oheismateriaalina 10.6 hakuajan päättymisen jälkeen. Alkuperäiset
hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.
Päätös:
Tähän kh teksti ja esitys.
Antti K tukee hallitusta.
Anni A esitti, että virkaan valitaan Virpi Veskoniemi.
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Ilmari puuttuu saamen kielen taito ja peruskoulupuolen kokemus.
Saamenkielinen apulaisrehtori voi hoitaa saamenkielisen opetuksen
mutta pitäisi olla myös peruskoulun kokemusta. Kannattaa Peteriä.
Anni K esitti, että virkaan valitaan Virpi Veskoniemi.
Aulis kannattaa Vuokon esittämää Virpi Veskoniemeä.
Sammol kannattaa Juha Peteriä.
Pirjo K kannattaa Juha Peteriä.
Mika Aikio kannattaa Virpi Veskoniemeä.
Sammol muistutti että on esittänyt Veskoniemeä varalle.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suljettu lippuäänestys.
Pöytäkirjantarkastajat jakoivat äänestysliput, ja ne kerättiin
nimenhuutoluettelon mukaisessa järjestsyksesä.
Pöytäkirjantarkastajat suorittivat ääntenlaskun. Ääniä annettiin
yhteensä 12 kpl, joista Juha Peteri 7 ääntä ja Virpi Veskoniemi 5
ääntä. Valtuusto valitsi virkaan Juha Peterin.
Valtuusto valitsi varalle Virpi Veskoniemen.
Ilmari Tapiola poistui kokouksesta klo 19.20.

Jakelu

Virkaa hakeneet
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Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaoston jäsenen nimeäminen
30/00.04.02/2020
Kh 18.05.2020 § 52
Utsjoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojelun
yhteistoiminta- aluetta koskevan sopimuksen 18.11.2019 (§ 43).
Myös Inari, Sodankylä, Muonio ja Enontekiö ovat hyväksyneet
sopimuksen vuoden 2019 aikana.
Sopimuksen mukaan ”Yhteistoiminnan järjestämistä varten
Sodankylän kunnassa (vastuukunnassa) toimii yhteisenä
toimielimenä teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto.
Toimielin toimii Sodankylän kunnan organisaatiossa. Yhteisessä
toimielimessä on 7 jäsentä; 2 Inarista, 1 Utsjoelta, 1 Enontekiöltä,
1 Muoniosta ja 2 Sodankylästä. Sopijakuntien valtuustot nimittävät
jäsenensä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen tässä
tarkoitettuun yhteiseen toimielimeen.”
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää yhden
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ympäristöjaostoon.
Mikäli toimielin kokoontuu ennen valtuuston käsittelyä, osallistuu
kunnanjohtaja kunnan edustajana kokoukseen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Ehdotus:
Valtuusto nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen ympäristöjaostoon.
Mikäli toimielin kokoontuu ennen valtuuston käsittelyä, osallistuu
kunnanjohtaja kunnan edustajana kokoukseen.
Päätös:
Lotta esitti Markku Halosta. Markku kieltäytyi.
Mika Aikio esitti Aulis Nordberg. Valtuusto hyväksyi esityksen
yksimielisesti. Aulis esitti, että Markku Halonen valittiin
varajäseneksi.
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13
Irtisanoutuminen elinvoimalautakunnan jäsenyydestä, Maija-Liisa Koivuranta
124/00.02.00/2018
Kh 18.05.2020 § 50
Maija-Liisa Koivuranta on kirjallisesti ilmoittanut 11.5.2020
irtisanoutuvansa elinvoimalautakunnan jäsenyydestä.
Irtisanoutuminen perusteluineen on oheismateriaalina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää MaijaLiisa Koivurannalle eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja
suorittaa uuden elinvoimalautakunnan jäsenen vaalin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Ehdotus:
Valtuusto myöntää Maija-Liisa Koivurannalle eron
elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja suorittaa uuden
elinvoimalautakunnan jäsenen vaalin.
Päätös:
Valtuusto myönsi eron.
Anni A esitti, että Laura Niittyvuopio-Valle nimetään
elinvoimalautakuntaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Maija-Liisa Koivuranta
Uusi nimetty jäsen
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Irtisanoutuminen valtuuston varajäsenyydestä ja teknisen lautakunnan jäsenyydestä, Markku
Kosunen
124/00.02.00/2018
Kh 18.05.2020 § 51
Markku Kosunen on kirjallisesti ilmoittanut 11.5.2020
irtisanoutuvansa kaikista kunnan luottamustoimista. Markku
Kosunen on valtuuston varajäsen, teknisen lautakunnan jäsen ja
teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja. Irtisanoutuminen
perusteluineen on oheismateriaalina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
- valtuusto myöntää Markku Kosuselle eron kunnan
luottamustoimista,
- valtuusto suorittaa uuden teknisen lautakunnan jäsenen vaalin ja
nimeää teknisen lautakunnan jäsenistä uuden varapuheenjohtajan.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että Suomen
Sosialidemokraattisen Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä:
1. Aikio Elle Kaaren
2. Niemi Seppo
3. Aikio Riitta Ellen
4. Ahlakorpi Arto
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Ehdotus:
Valtuusto myöntää Markku Kosuselle eron kunnan
luottamustoimista. Valtuusto suorittaa uuden teknisen lautakunnan
jäsenen vaalin ja nimeää teknisen lautakunnan jäsenistä uuden
varapuheenjohtajan.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että Suomen
Sosialidemokraattisen Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä:
1. Aikio Elle Kaaren
2. Niemi Seppo
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3. Aikio Riitta Ellen
4. Ahlakorpi Arto
Päätös:
Valtuusto myönsi eron.
Aulis esitti, että Lasse Jansson nimetään lautakunnan jäseneksi ja
varapuheenjohtajaksi. (Laura Tapiolan mies). Hyväksyttiin
yksimielisesti.

Jakelu

Markku Kosunen
Uudet nimetyt jäsenet
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Kuntalaisaloite, muovinkierrätys
35/09.02/2020
Teknltk 11.05.2020 § 26
Utsjoen kunnalle on saapunut Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta
3.2.2020 luotu kuntalaisaloite, Utsjoen kuntaan muovinkierrätys.
Saapuneesta kuntalaisaloitteesta on oltu yhteydessä Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle.
Jätelaki on uusiutumassa. Siinä olevia pakkausten tuottajavastuita
tullaan yhdenmukaistamaan. Lisäksi on kaavailtu pakkausten
kiinteistökohtaisen keräyksen laajentamista.
Uusien ekopisteitä ja muovipakkausten keräyksen laajentamista ei
todennäköisesti tapahdu, ennen kuin tiedetään lainsäädännön
mukana tulevat uudet velvoitteet.

Ehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa saaneensa kuntalaisaloitteen tiedoksi ja
esittää edelleen Utsjoen kunnanhallitukselle, että aloite annetaan
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 18.05.2020 § 46

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja esittää edelleen
valtuustolle, että aloite annetaan Suomen Pakkauskierrätys Rinki
Oy:lle käsiteltäväksi.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
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Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esittelee asian
valtuutetuille.
Ehdotus:
Valtuusto merkitsee aloitteen tiedoksi ja päättää, että aloite
annetaan Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle käsiteltäväksi.
Päätös:
Vt. Kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian valtuutetuille.
Rauna Guttorm poistui kokouksesta klo 19.30.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy
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Maankäyttösopimukset Utsjoen kunnan asemakaava-alueilla
1/10.02.03/2019
Teknltk 11.05.2020 § 31
Utsjoen kunnan kaavoitustyöryhmä on kokouksessaan 19.3.2020
käsitellyt ja päättänyt maankäyttöön liittyvistä sopimuksista ja/tai
korvauksista seuraavaa:
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaisesti Utsjoen kunnan
asemakaava-alueilla maanomistajat velvoitetaan osallistumaan
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Utsjoen kunta
perii esisopimuksiin perustuvilla kaavoitusperiaatteilla, yksityisiltä
maanomistajilta asemakaava-alueen maankäyttömaksua, sen
mukaan kuin rakennusoikeuden lisäys maanomistajan osalta ylittää
erikseen määritettävän rakennusoikeuden määrän ja laadun.
Maankäyttömaksulla kompensoidaan myös tasapuolisuuden
vaatimuksen mukaisesti ansiotonta arvonnousua lisääntyvän
rakennusoikeuden osalta.
Maankäyttösopimukset, 91 b §:n mukaisesti Utsjoen kunta
edellyyttää maankäyttöesisipimusta ennen kuin kaava hyväksytään.
Utsjoen kunta tekee kaavaprosessin alkaessa esisopimuksen
maanomistajan kanssa siitä, mitä kaavoitetaan ja miten
maankäyttömaksu/’kehittämiskorvaus’ lasketaan ja maksetaan.
Asemakaavan hyväksymisen jälkeen tehdään varsinaisen
kauppakirjan.
Yksityisten maanomistajien kanssa ei tehdä erillistä esisopimusta,
eikä peritä maankäyttömaksua, jos maanomistajalle asemakaavassa
osoitettava rakennusoikeuden määrä ei ylitä 500 (k-m2)
kerrosneliötä, ja kohdistuu käyttötarkoitukseltaan
asuntorakentamiseen (AO,AP,AR) (91c §).
Muutoin rakentamattoman, asemakaava-alueeseen liittyvän uuden
tilan tai muutoin rakennusoikeudettoman uuden
asemakaavoitettavan yksityisen tontin maankäyttömaksu on 20 €/km2.
Katualueiden osalta ei peritä maankäyttömaksua eli
yhdyskuntarakentamisesta aihaeutuvat kustannukset kunnalle, (91d
§).
Kehittämiskorvaus kunnan aikaisemmin toteuttamalla alueella, 91 e
§:n mukaisesti vanhassa asemakaavassa voimassa olevien, jo
rakennettujen tonttien osalta: Yli 500 kerrosneliötä ylittävän
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yksityisen maanomistajan kaavoitettavan kerrosneliömetrin hinta on
12 €/k-m2.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy maankäyttöön liittyvät sopimukset ja
korvaukset ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle
vahvistettavaksi.
Lisäksi päätös laitetaan aineistoksi asemakaavaehdotuksen
nähtävänäpitoaineistoon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 18.05.2020 § 44
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan valmistelemat
maankäyttösopimukset Utsjoen kunnan asemakaava-alueilla.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan valmistelemat
maankäyttösopimukset Utsjoen kunnan asemakaava-alueilla.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Tekninen toimi
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Deanuleagis sámástit -hankkeen käynnistäminen ja talousarviomuutos vuodelle 2020
19/00.01.05/2020
Elvltk § 14

Utsjoen kunta on saanut rahoituksen yhdessä SEG:n ja Kajaanin
ammattikorkeakoulun kanssa Deanuleagis sámástit hankkeeseen Interreg Nord-ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika
on 1.2.2020-30.9.2022. Utsjoen kunnan budjettiosuus hankkeesta
on 544 085 euroa.Utsjoen kunnan omarahoitusosuus on 81 613
euroa, josta työn osuus on 67 514 euroa ja muu rahallinen osuus
14 099 euroa. Hankkeelle on avattu kustannuspaikka KP 6033 ja
hanke on sisällytetty vuoden 2020 talousarvioon.
Talousarviokäsittelyn jälkeen hankkeeseen on tehty muutoksia
rahoittajan esitysten mukaisesti ja hankkeelle haetaan
talousarviomuutosta vuodelle 2020. Hankkeen Utsjoen osuuteen
palkataan yksi kokoaikainen ja kolme osa-aikaista työntekijää.
Hankkeen päätavoitteena on luoda Tenonlaaksoon kielikeskusten
verkosto, joka lisää saamen kielen käyttämistä erilaisilla rajat
ylittävillä kieliareenoilla ja samalla edistää perinnetiedon
siirtymistä sukupolvien välillä. Tenonlaakson asukkaiden
yhteyden vahvistaminen valtion rajojen yli tukee kielen
vahvistumista ja elpymistä.
Hankkeen käytännön toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin:
1)
Tehdään Tenonlaaksossa toimiva kielikeskusten
verkosto vahvistamaan saamen kielen asemaa rajat ylittävän
yhteistyön ja toisilta oppimisen kautta. Hankkeessa tehdään
taustaselvitykset ja revitalisontisuunnitelma, perustetaan Utsjoen
kielikeskus ja käynnistetään verkoston toiminta. Hankkeessa
panostetaan saamenkieliseen tiedottamiseen hankkeen
tapahtumista, edistetään rajan ylittävää tiedottamista sekä
tuetaan kuntia saamenkielisen viestinnän kehittämisessä.
2)
Kielikeskusverkoston toiminnan tueksi toteutetaan
oppimisympäristö/pelimaailma ”Tenonlaakso”. Hankkeessa
suunnitellaan ja toteutetaan pelimaailma sekä tehdään
hankehenkilöstön, hankkeen eri kieliareenoiden sekä koulujen
yhteistyöllä saamenkielen ja alueen kulttuuriperinnön oppimiseen
liittyvää aineistoa (mm. kuva, teksti, ääni, video, minipeli, virtuaali)
valittuihin pilottikohteisiin rajan molemmin puolin.
3)
Etäopetuksen kehittäminen. Hankkeessa luodaan
etävälitteiseen opetukseen fyysinen opetusympäristö ja
kielipedagogit kehittävät yhdessä etäopettajien kanssa
etäopetuksen kielipelejä osaksi virtuaalista oppimisympäristöä
sekä muita etäopetusmenetelmiä. Hankkeessa järjestetään
koulujen etäopetusta tukemaan lähijaksoja (kielikulttuuriviikot).
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4)
Kehitetään ja toteutetaan erilaisia ja eritasoisille
kielenoppijoille kohdennettuja innovatiivisia kieliareenoita. mm.
teemoitetut kielileirit, Wauto ja liikkuva nuorisotyö, saamenkielinen
elokuvatoiminta, saamen lastenteatteri, Bluc, eSport, sekä
aineiston tuottaminen peliympäristöön. Näiden lisäksi järjestetään
viikonlopputoimintaa sekä kerhotoimintaa lasten ja nuorten
valitsemista teemoista. Kehitetään
monikielisyysneuvontatoimintaa perheille sekä lasten ja nuorten
kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vapaa-ajan toimijoille.
Hankkeessa kehitetään kielineuvontatoiminta Utsjoelle ja
Taanaan, tehdään verkkosivut ja somekanavat tiedon
jakamiseen, toteutetaan koulutuspaketit varhaiskasvatus- ja
opetushenkilöstölle, järjestetään 2 seminaaria sekä kehitetään ja
testataan rajan ylittävän yhteistyön toimintamallia.
Ehdotus:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee hankkeen lautakunnalle.
Elinkeinolautakunta päättää käynnistää Deanuleagis sámástit hankkeen seuraavasti:
- Hankkeeseen hyväksytään kustannukset 1.2.2020 alkaen,
kustannuspaikka 6033.
- Hankekoordinaattorin työaikaa jyvitetään hankkeelle
hankesuunnitelman mukaisesti 30 % 1.2.2020 alkaen.
- Hankkeiden tilanne- ja talouskatsaukset pidetään
elinkeinolautakunnan kokouksissa.
- Elinkeinolautakunta hyväksyy hankkeen loppuraportit liitteineen
ennen rahoittajalle lähettämistä.
- Muut rahoittajalle lähtevät virallisen allekirjoituksen vaativat
asiakirjat sekä ohjausryhmän pöytäkirjat tuodaan
elinkeinolautakunnalle tiedoksi.
Elinvoimalautakunta esittää hankkeen talousarvioon muutosta
seuraavasti:
- Elinkeinotoimen KP 5000:sta siirretään palkkoja sivukuluineen
10182 euroa kustannuspaikalle KP 6033.
- Esitetään, että sivistystoimi siirtää käyttötaloudesta palkkoja
sivukuluineen 8816 euroa kustannuspaikalle KP 6033.
- Talousarviota piennetään ja muutetaan seuraavasti : Nykyinen KP
6033 menot 190 698, tulot 190 698, netto 0 euroa.=> uusi KP 6033
menot 126 655, tulot 107 657, netto 18 998 euroa (palkkasiirrot
elinkeino 10 182, sivistys 8 816).
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Kh 18.05.2020 § 54

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion muutokset ja esittää ne
edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy talousarvion muutokset kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Juoiggastit! -hanke
29/00.01.05/2020
Sivltk 22.04.2020 § 72
Vapaa-aikatoimi on hakenut ja saanut rahoituksen Juoiggastit! hankkeelle Pohjoisimman Lapin Leaderiltä. Hanke menee vielä ELYkeskuksen hyväksyttäväksi. Avustusta haettiin 72 000 euroa,
hankkeen omavastuuosuus 8000 euroa on vastikkeetonta työtä ja
hankkeen kokonaiskustannukset ovat 80 000 euroa. Hanke
käynnistetään 1.5.2020 valmistelevilla toimenpiteillä ja sen
varsinainen toiminta käynnistyy elo-syyskuussa 2020. Hankkeen
varsinaiset toimenpiteet suoritetaan kolmen lukukauden aikana ja
hanke päättyy 31.12.2021.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää verkostomainen toimintamalli,
jolla Tenonlaakson alueen (Utsjoen, Tanan, Karasjoen ja Uniemen)
nuorille tarjotaan tulevaisuudessa tavoitteellista musiikin
harrastustoimintaa ja erityisesti saamelaisten perinteisestä
vokaalimusiikkia. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy mielekkään
harrastustoiminnan myötä. Hanke vahvistaa saamelaisnuorten
saamen kielen käyttöä ja saamelaiskulttuurin tuntemusta ja
kehittämistä rajan yli tapahtuvan mielekkään tekemisen myötä.
Hankkeessa on viisi osiota: 1. Musiikin tavoitteellinen
harrastustoiminta ja yhteistyö Norjan kanssa. 2. Perinteisen
saamelaisen vokaalimusiikin elvyttäminen. 3. Musiikin
harrastustoiminta. 4. Sápmi Music Talent -tapahtuma. 5.
Hankehallinnointi, tiedottaminen ja verkostoituminen. Hanke toimii
Sámi musihkkaakademiija koulutusverkoston alla
Áilegaskeskuksessa, jossa on erinomaiset tilat ja laitteet musiikin
opettamiseen. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen
lapset ja nuoret ja heille järjestetään toimintaa kaikissa kylissä.
Hanketta hallinnoi vapaa-aikasihteeri, hankkeen taloushallinnon
hoitaa Sarastia Oy ja hankehenkilöstö vastaa hankkeen
maksatuksista ja raportoinneista. Hankkeen yhteistyökumppaneina
ovat Tanan kulttuurikoulu (Norja), Karasjoen ja Tanan kielikeskukset
(Norja) ja Utsjoen paikallinen saamelaisyhdistys Sámi Siida.
Hanketta ovat valmistelleet Sámi musihkkaakademiija hankkeen
henkilöstö, jolla on tietoa alueen tarpeista ja vankka kokemus
musiikin opettamisesta eri asteilla. Hankkeessa on yhtymäkohtia
Sámi Siidan toiminnan kanssa ja heidän kanssaan on suullisesti
sovittu yhteistyöstä.
Hankkeen kustannusarvio
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Palkat 31300 e
Palkkiot 10058 e
Vuokrat 630 e
Ostopalvelut 20500 e
Muut välittömät kulut 2000 e
Laskennalliset yleiskustannukset, 24 % 7512 e
Vastikkeeton työ 8000 e
Kustannukset yhteensä 80000 e
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksayy hankkeen ja myöntää aloitus- ja
toteusluvan sekä perustaa hankkeelle oman kustannuspaikan.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Kh 18.05.2020 § 61

Hankkeen omavastuu 8 000 euroa on vastikkeetonta talkootyötä,
joten hankkeen kokonaiskustannus kunnan kirjanpidossa on 72 000
euroa. Avustusta on haettu 72 000 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Juoiggastit –hankkeelle menot
72 000 €, tulot 72 000 €, netto 0 €. Lisäksi kunnanhallitus myöntää
hankkeelle aloitusluvan. Lisämääräraha ja aloituslupa myönnetään
sillä edellytyksellä, että hanke saa Ely-keskuksen hyväksynnän.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valt
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan Juoiggastit –hankkeelle menot
72 000 €, tulot 72 000 €, netto 0 €. Lisämääräraha myönnetään sillä
edellytyksellä, että hanke saa Ely-keskuksen hyväksynnän.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Matkailuneuvonnan järjestäminen kesällä 2020
27/14.02.00/2014
Elvltk § 9
Elinvoimalautakunnan talousarviossa ei ole varattuna määrärahoja
fyysisen matkailuneuvonnan järjestämiseen vuodelle 2020.
Kesäaikaisessa matkailuneuvonnassa on tapahtunut muutoksia
viime vuosina Metsähallituksen lopettaessa matkailuneuvonnan
järjestämisen Utsjoella. Kunnassa on panostettu nettisivujen
informatiivisuuteen ja vahvistettu some-näkyvyyttä. Myös matkailijat
ovat siirtyneet enenevissä määrin etsimään tietoa
matkailupalveluista netistä ja yrittäjät ovat aktiivisesti tuottamassa
tietoa matkailualueesta. Kunnalla on matkailuneuvonnan
sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, joista saa ympäri vuoden
neuvoa entiseen tapaan. Kunta on myös saanut rahoituksen
Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeeseen, johon palkattavan
projektipäällikön työajasta 20 % tulee matkailun koordinoimiseen (80
% hankkeelle). Talousarviossa on varattu rahaa myös esitteiden
uusimiseen / digiratkaisujen kehittämiseen.Tässä tilanteessa on
hyvä käydä keskustelua tulevaisuuden matkailuneuvonnan tarpeista
ja aloittaa siihen liittyvä kehittämisprosessi.
Ehdotus:
Matkailuneuvontaan liittyvä tilanne saatetaan lautakunnalle tiedoksi
ja käydään keskustelua matkailuneuvonnan kehittämisprosessin
aloittamisesta.
Päätös:
Matkailuneuvontaan liittyvä tilanne saatettiin lautakunnalle tiedoksi ja
lautakunta kävi keskustelua matkailuneuvonnan kehittämisprosessin
aloittamisesta.
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi 15 000 euron lisämäärärahaa
kustannuspaikalle 5300 matkailuneuvonnan järjestämiseksi vuodelle
2020.
Elinvoimalautakunta esittää tekniselle lautakunnalle osallistumista
Utsjoen kylien tervetuloa -kylttien suunnitteluun yhteistyössä
elinkeinotoimen kanssa.
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Muuttuneessa tilanteessa matkailun käynnistymiseen on tärkeää
panostaa ja siten matkailuneuvonta nähdään tarpeelliseksi toteuttaa
vielä samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Elinkeinotoimen
omista määrärahoista on mahdollista kattaa 5 000 euroa
kustannuksista, lisämäärärahan tarve on 6 500 euroa (Karigasniemi
5 000€, Utsjoki 5 000€, infokyltit, lupamaksut, Nuorgamin osuus ym.
1 500€).
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 6 500 euroa lisävalmistelun
mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyu lisämäärärahan 6 500 euroa kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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20
Lisämäärärahan varaaminen vuoden 2020 talousarvioon kunnan viestinnästä vastaavan
henkilön palkkaamiseen (osa-aikainen 30%)
18/02.02.01/2020
Kh 24.02.2020 § 10
Kunnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän tarve ja merkitys on kasvanut
paljon. Kuntaviestintä onnistuakseen vaatii aikaa ja erityisesti
viestintäalan erityisosaamista.
Kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä 2019 kunnalle uuden
viestintäsuunnitelman, minkä tavoitteena on parantaa sekä sisäistä
että ulkoista viestintää ja vahvistaa Utsjoen kunnan ja alueen
positiivista mielikuvaa.
Kunnassa on tehty viime aikoina paljon viestinnän kehittämiseksi,
käyttöön on otettu sisäistä viestintää palveleva intranet, kunnan
verkkosivusto on uusittu ja sosiaaliseen mediaan on avattu monia
tiedottamiskanavia. Matkailun viestintää on kehitetty, muun muassa
kunnalle on uusittu matkailubrändi.
Kunnan ulkoinen ilme on uusittu ottamalla käyttöön "Kahdeksan
vuodenajan kunta" teemaan rakennettu kokonaisuus.
Viestintää hoidetaan hallintokunnissa muun työn ohessa. Tilanne on
kuitenkin sellainen, että näin kyetään hoitamaan vain aivan
välttämätön tiedottaminen. Viestinnän kehittäminen ja tehostaminen
ei onnistu enää nykyisellä henkilöstöresurssilla. Käytännössä tämä
on johtamassa sellaiseen tilanteeseen, että uusien viestintäkanavien
tehokas käyttäminen ei toteudu ja kuntalaisille suunnattavaa
viestintää ei voida tehdä riittävän tehokkaasti.
Viestintä on vaativa kokonaisuus, minkä kehittäminen ja
toteuttaminen vaatii viestintäalan ammattilaisen osaamista, aikaa ja
työpanosta.
Utsjoen kunta on saanut rahoituksen Deanuleagis sámastit hankkeeseen. Hankkeeseen palkataan tiedottaja-tuottaja 1.8.2020
alkaen 24 kuukaudeksi 70 % työsuhteeseen. Tiedottajan työtehtävä
on tiedottaa saamenkielellä hankkeesta ja sen toiminnoista, edistää
rajan ylittävää tiedottamista ja tukea hankkeessa mukana olevia
kuntia saamenkielisen viestinnän kehittämisessä.
Tämän määräaikaisen toimen voisi laitaa auki kokoaikaisena 100 %,
jolloin työajasta 30 % olisi kunnan oman viestinnän kehittämistä.
Ehdotus:
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahan 13.000 euroa
vuodelle 2020 kunnan viestinnän kehittämisestä ja tiedottamisesta
vastaavan henkilön palkkausta varten (30%). Henkilö hoitaa lisäksi
Deanuleagis sámastit hankkeen tiedottaja-tuottaja tointa 70 %
työajalla. Palkkauksesta vuosille 2021-2022 päätetään seuraavien
vuosien talousarvioiden yhteydessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 13.000 euroa vuodelle 2020
kunnan viestinnän kehittämisestä ja tiedottamisesta vastaavan
henkilön palkkausta varten (30%). Henkilö hoitaa lisäksi
Deanuleagis sámastit hankkeen tiedottaja-tuottaja tointa 70 %
työajalla. Palkkauksesta vuosille 2021-2022 päätetään seuraavien
vuosien talousarvioiden yhteydessä.
Päätös:
(Aulis Nordberg esitti, että tiedottamista kohdistetaan myös Norjan
puolelle.)
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Kirjanpito

Utsjoen kunta

Esityslista

Valtuusto

16.06.2020

1/2020

38

21
Tiedoksi saatettavat asiat
Valt
Päätös:
Aulis Nordberg kertoi että Öfaksen valtuuskunta kokoontuu 18.6.
Aulis ei osallistu kokoukseen. Markku ei osallistu kokoukseen. Aulis
on ilmoittanut että edustajat pysyvät entisellään eli Aulis varsinainen
jäsen, Vuokko varajäsen ja Markku hallituksen jäsen.
Merkittiin tiedoksi.
Kokous päättyi 19.40.

