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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aikio Mika 13:00 - 14:55 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Porsanger Veikko 13:00 - 14:55 Valtuuston I 
varapuheenjohtaja 

 

 Tapiola Uula 13:00 - 14:55 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 Ahlakorpi Anni 13:00 - 14:55 Valtuutettu  
 Katekeetta  Antti 13:00 - 14:55 Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta 13:00 - 14:55 Valtuutettu  
 Lukkari Sammol 13:00 - 14:55 Valtuutettu  
 Manninen Ismo 13:00 - 14:55 Valtuutettu  
 Nordberg Aulis 13:00 - 14:55 Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari 13:00 - 14:55 Valtuutettu  
 Guttorm Väinö 13:00 - 14:55 Varavaltuutettu  
 Aikio Elle Kaaren 13:00 - 14:55 Varavaltuutettu  
 
Poissa Halonen Markku Valtuutettu  
 Hekkanen Raimo Valtuutettu  
 Holma Lotta-Inkeri Valtuutettu  
 Koivisto Anni Valtuutettu  
 Konttinen Pirjo Valtuutettu  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 13:00 - 14:55 Kunnanjohtaja  
 Länsman Marja 13:00 - 14:55 Pöytäkirjanpitäjä  
 Miettunen Nanna 13:00 - 14:55 Perusturvajohtaja  
 Veskoniemi Virpi 13:00 - 14:55 Sivistysjohtaja-rehtori  
 Porsanger Markku 13:00 - 14:55 vt. kiinteistöpäällikkö  
 Mikkola Johanna 13:00 - 14:55 vt. kehittämispäällikkö  
 Aikio Leena 13:00 - 14:55 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Mika Aikio Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

28 - 38 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Sammol Lukkari 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 27.11.2020  
 
 
Eeva Jaatinen 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 28 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 17.11.2020 § 28  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
10.11.2020. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
27.11.2020. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 10 varsinaista valtuutettua ja 2 
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. 
Suomen Keskustan valtuutettu Markku Halonen oli ilmoittanut 
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä. 
Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuutettu Anni Koivisto 
oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli 
kutsuttu varajäseneksi Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja 
Vasemmistoliiton vaaliliiton 1. varavaltuutettu Elle Kaaren Aikio.  
Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Lotta-Inkeri Holma oli 
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu 
varajäsentä. Kristillisdemokraattisen Puolueen valtuutettu Pirjo 
Konttinen oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle 
ei saatu varajäsentä.  
  
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo § 28 
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Valtuusto § 29 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 17.11.2020 § 29  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Sammol Lukkari. 
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Valtuusto § 30 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 17.11.2020 § 30  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 
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Kunnanhallitus § 96 25.09.2020 
Valtuusto § 31 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen Utsjoen kunnan luottamustoimista, Anni Koivisto 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 25.09.2020 § 96 
 Anni Koivisto on 10.9.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnan 

luottamustoimista. Anni Koivisto on toiminut valtuutettuna,  
kunnanhallituksen jäsenenä sekä Lapin liiton varajäsenenä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Anni Koivistolle eron kunnan luottamustoimista, 
- valtuusto toteaa että Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen ja 
Vasemmistoliiton vaaliliiton ensimmäinen varavaltuutettu Elle Kaaren 
Aikio nousee valtuutetuksi, 
- valtuusto suorittaa uuden kunnanhallituksen jäsenen sekä Lapin 
liiton varajäsenen vaalin. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että Suomen 
Sosialidemokraattisen Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton 
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä: 
1. Niemi Seppo 
2. Aikio Riitta Ellen 
3. Ahlakorpi Arto 
4. Guttorm Hillevi 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 17.11.2020 § 31  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto 
- myöntää Anni Koivistolle eron kunnan luottamustoimista, 
- toteaa, että Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen ja 
Vasemmistoliiton vaaliliiton ensimmäinen varavaltuutettu Elle Kaaren 
Aikio nousee valtuutetuksi, 
- suorittaa uuden kunnanhallituksen jäsenen sekä Lapin liiton 
varajäsenen vaalin. 
 
Lisäksi valtuusto toteaa, että Suomen Sosialidemokraattisen 
Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä: 
1. Niemi Seppo 
2. Aikio Riitta Ellen 
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Kunnanhallitus § 96 25.09.2020 
Valtuusto § 31 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

3. Ahlakorpi Arto 
4. Guttorm Hillevi 
 
Päätös: 
 
Valtuusto myönsi Anni Koivistolle eron kunnan luottamustoimista. 
 
Valtuusto totesi, että Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen ja 
Vasemmistoliiton vaaliliiton ensimmäinen varavaltuutettu Elle Kaaren 
Aikio nousee valtuutetuksi. 
 
Elle Kaaren Aikio esitti, että kunnanhallituksen jäseneksi nimetään 
Niila Laiti. Anni Ahlakorpi esitti, että Niila Laitin varajäseneksi 
nimetään Elle Kaaren Aikio. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Aulis Nordberg esitti, että Lapin Liiton varajäseneksi nimetään Mika 
Aikio. Todettiin, että varsinaisena jäsenenä toimii Marjatta Kordelin.  
 
Lisäksi valtuusto totesi, että Suomen Sosialidemokraattisen 
Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä: 
1. Niemi Seppo 
2. Aikio Riitta Ellen 
3. Ahlakorpi Arto 
4. Guttorm Hillevi 
 
 

Jakelu Anni Koivisto  
 Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 113 05.11.2020 
Valtuusto § 32 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista, Marjut Mellanen 
 
124/00.02.00/2018 
 
Kh 05.11.2020 § 113 
  

Marjut Mellanen on 2.10.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnan 
luottamustoimista. Marjut Mellanen on toiminut 
perusturvalautakunnan varajäsenenä (Jouni Laiti),  valtuuston 
varavaltuutettuna ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntaryhmän 
varajäsenenä (Anne Parkkonen). 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Marjut Mellaselle eron kaikista kunnan 
luottamustoimista, 
 - valtuusto suorittaa uuden perusturvalautakunnan varajäsenen 
vaalin 
- valtuusto suorittaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 
varajäsenen vaalin 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että 
Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen Puolueen 
vaaliliiton varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä: 
1. Nils Eric Lukkari 
2. Anne Parkkonen 
3. Riikka Guttorm 
4. Maija Länsman 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
Valt 17.11.2020 § 32  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto 
- myöntää Marjut Mellaselle eron kaikista kunnan luottamustoimista, 
- suorittaa uuden perusturvalautakunnan varajäsenen vaalin 
- suorittaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän varajäsenen 
vaalin. 
 
Lisäksi valtuusto toteaa, että Kansallisen Kokoomuksen ja 
Kristillisdemokraattisen Puolueen vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä: 
1. Nils Eric Lukkari 
2. Anne Parkkonen 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2020 10 
 
Kunnanhallitus § 113 05.11.2020 
Valtuusto § 32 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

3. Riikka Guttorm 
4. Maija Länsman 
 
Päätös: 
 

 Valtuusto myönsi Marjut Mellaselle eron kunnan luottamustoimista. 
 
 Veikko Porsanger esitti, että perusturvalautakunnan varajäseneksi 

nimetään Armas Nuorgam. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 Veikko Porsanger esitti, että Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymän varajäseneksi nimetään Marjatta Kordelin. Esitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
 Lisäksi valtuusto totesi, että Kansallisen Kokoomuksen ja 

Kristillisdemokraattisen Puolueen vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä: 

 1. Nils Eric Lukkari 
 2. Anne Parkkonen 
 3. Riikka Guttorm 
 4. Maija Länsman 
 
 
Jakelu Marjut Mellanen  
 Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 115 05.11.2020 
Valtuusto § 33 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021 
 
191/02.03.00/2013 
 
Kh 05.11.2020 § 115 
  

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, 
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön 
tarkkuudella. Vuoden 2021 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa 
verohallitukselle viimeistään tiistaina 17.11.2020. 
 
Yhden veroprosentin verotuotto vuodelle 2019 oli noin 176.425 
euroa. Vuoden 2020 veroprosentti on 21,00. Talousarviossa on 
arvioitu vuoden 2020 kunnallisveron kertymäksi 3.815.000 euroa. 
Kunnalla on ollut mittavia investointeja viime vuosina. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2021 tuloveroksi 21,00 
prosenttia. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 17.11.2020 § 33  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto vahvistaa vuoden 2021 tuloveroksi 21,00 prosenttia 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Verohallinto  
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Kunnanhallitus § 116 05.11.2020 
Valtuusto § 34 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle 2021 
 
192/02.03.00/2013 
 
Kh 05.11.2020 § 116 
  
  

Kiinteistöverolain mukaan valtuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla 
kun se vahvistaa verotusmenettelylain mukaisesti varainhoitovuoden 
tuloveroprosentin. 
 
Vuonna 2020 kiinteistöveron ylä- ja alarajat ovat seuraavat: 

 Min. Max. Utsjoella ka. 
 % % v. 2019 Lapissa 
Yleinen kiinteistövero 0,93 2,00 1,25 1,30 
Vakituisen asunnon kv. 0,41 1,00 0,65 0,53 
Muiden asuinrakennusten 0,93 2,00 1,60 1,22 

 
Voimalaitosten  3,10 - 
Rakentamaton rak.paikka 2,00 6,00 2,00 

 
Raja-arvoilla kiinteistöveron tuotto on seuraava:  

 Verotusarvo € Min%€ Max% € 
Yleinen kiinteistövero 22.806.341,00 212.098,97 456.126,82 
Vakituisen asunnon kv. 25.969.974,00 106.476,89 259.699,74 
Muiden asuinrakennusten 12.967.839,00 120.600,90 259.356,78 
Rakentamaton rak.paikka        39.706,00        794,12     2.382,36 
Yhteensä € 61.783.860,00 439.970,88 977.565,70 

 
Kiinteistöveron kertymä vuodelta 2019 oli 645.887 euroa. 
Kiinteistöveroa on arvioitu vuodelle 2020 kertyvän noin 655.000 
euroa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2021 
kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 
 
Yleinen kiinteistövero  1,25 
Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 
Muiden asuinrakennusten kv 1,60 
Rakentamaton rak.paikka 2,00 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 116 05.11.2020 
Valtuusto § 34 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valt 17.11.2020 § 34  
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto vahvistaa vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti: 
 
Yleinen kiinteistövero  1,25 
Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 
Muiden asuinrakennusten kv 1,60 
Rakentamaton rak.paikka 2,00 
 
Päätös: 
 
Antti Katekeetta pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että tulee selvittää 
onko kunnassa kiinteistöjä jotka eivät tällä hetkellä ole 
kiinteistöverotuksen piirissä. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Verohallinto  
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Kunnanhallitus § 114 05.11.2020 
Valtuusto § 35 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tulevaisuus 
 
91/00.04.02/2020 
 
Kh 05.11.2020 § 114 
  

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä on perustettu vuonna 
1994 vastaa maan silloisen aluekehityslain tavoitteeseen kuntien 
seudullisesta yh teistyös tä. Nykyään sen päätehtävänä on Pohjois-
Lapin kuntien eli Inarin, Sodan ky län ja Utsjoen yhteinen 
edunvalvonta. Viime vuosina edunvalvonta on 
painottunut liikenteen ja logistiikan asioihin. 
 
Kuntayhtymän kuntarahoitus on ollut vuodesta 2015 lähtien 1 
€/asukas ja vuosi budjetti noin 50 000 euroa. Puuttuva 
rahoitusosuus on katettu aiemmin kerätyillä ennakoilla ja ylijäämillä. 
Tänä vuonna kerätyt ennakot ja ylijäämät on käytetty ja kuntien tulee 
päättää kuntayhtymän tulevaisuudesta. Toiminnan pitäminen 
nykyisellä tasolla edellyttää noin 3,7 euron rahoitusta/asukas. 
Tämä sisältää Pohjois-Lapin ja Itä-Lapin kuntien yhteisen EU-hank 
keen omarahoitusosuuden. EIP-hankkeen (1.1.2021-30.4.2023) 
tavoitteena on tunnistaa kuntien tulevaisuuden kasvu- ja 
vahvuusalueet yhdessä alueen yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. 
EU-hanketoiminnan lisäksi kuntayhtymän tarkoituksena on jatkaa 
yhteistä edunvalvontaa. 
 
Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on vuoden 2019 
arviointikertomuksessa todennut, että jäsenkuntien valtuustojen 
tulee käydä keskustelua Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky:n toiminnan 
jatkamisesta. Tarkastuslautakunta pyytää kirjallisen vastauksen, 
mihin toimenpiteisiin kuntayhtymän toiminnan 
jatkamisen kannalta ryhdytään. 
 
Oheismateriaalina on Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky:n 
yhtymäkokouksen pöytäkirjanote 8 § 15.9.2020 sekä 
yhtymäkokouksen päättämä työvaliokunnan laatima taustamuistio 
21.9.2020. Yhtymäkokous puoltaa toiminnan jatkamista nykyisellä 
tasolla siten, että myös yhteinen EU-hanke Itä-Lapin seutukunnan 
kanssa voidaan toteuttaa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta sitoutuu 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän toiminnan jatkamiseen 
kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 114 05.11.2020 
Valtuusto § 35 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Valt 17.11.2020 § 35  

Oheismateriaalina on Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky:n 
yhtymäkokouksen pöytäkirjanote 8 § 15.9.2020 sekä 
yhtymäkokouksen päättämä työvaliokunnan laatima taustamuistio 
21.9.2020. Yhtymäkokous puoltaa toiminnan jatkamista nykyisellä 
tasolla siten, että myös yhteinen EU-hanke Itä-Lapin seutukunnan 
kanssa voidaan toteuttaa. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto päättää, että Utsjoen kunta sitoutuu Pohjois-Lapin 
alueyhteistyön kuntayhtymän toiminnan jatkamiseen kuntayhtymän 
yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky  
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Tekninen lautakunta § 75 09.10.2020 
Kunnanhallitus § 119 05.11.2020 
Valtuusto § 36 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman taksat 1.1.2021 alkaen 
 
315/09.02.01/2011 
 
Teknltk 09.10.2020 § 75 
  

Siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman ylläpitokustannusten ja jätteiden 
käsittelymaksujen nousun vuoksi SER-pisteen taksoja tulee päivittää 
vuoden 2021 tasolle. Tällä hetkellä siirtokuormaus ja 
hyötyjäteaseman tulot kattavat vain noin neljänneksi siirtokuormaus 
ja hyötyjäteaseman menoista.  
 
Vt. kiinteistöpäällikkö esittelee uudet, päivitetyt SER-pisteen taksat 
 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman 
taksoihin 24 % korotusta. Tekninen lautakunta esittää 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi 
siirtokuormaus ja hyötyjäteaseman uudet taksat 1.1.2021 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 
12:52 - 12:59. 

  
 
Kh 05.11.2020 § 119 
  

Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esittelee uudet päivitetyt 
SER-pisteen taksat.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää  edelleen valtuuston 
hyväksyttäväksi siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman uudet taksat 
1.1.2021 alkaen.  
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tekninen lautakunta § 75 09.10.2020 
Kunnanhallitus § 119 05.11.2020 
Valtuusto § 36 17.11.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valt 17.11.2020 § 36  
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esittelee uudet päivitetyt 
SER-pisteen taksat. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman uudet taksat 
1.1.2021 alkaen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  
 
Päätös: 
 
Valtuuston puheenjohtaja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että 
kunnan tulee selvittää erilaiset vaihtoehdot maksujen kannolle sekä 
tarkistaa taksoja useammin, jotta vältytään suurilta kertakorotuksilta. 
Tulojen tulee kattaa toiminnasta aiheutuvat menot. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
  

 
Jakelu Tekninen toimi  
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Lisämääräraha talousarvio 2020, perusturvalautakunta 
 
82/02.02.00/2019 
 
Petultk 25.06.2020 § 42 
  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla.  
 
Vuoden 2020 talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät seuraavilla 
tulosyksiköillä ja ylityksiä ei  pystytä kattamaan 
perusturvalautakunnan talousarvioon budjetoitujen määrärahojen 
siirroilla. Ylitykset johtuvat kuntalaisten palvelutarpeiden 
lisääntymisestä ja myöskin varautumisesta korona-epidemiaan on 
aiheuttanut lisäkustannuksia. 
- Lastensuojelu tarvitsee lisää määrärahaa palvelutarpeen 
lisääntymisestä aiheutuviin kustannuksiin. 
- Tehostettu palveluasumisyksikkö Dorvuun tarvitaan lisää yhden 
lähihoitajan työpanos yöhoidon järjestämiseksi yksikön omana 
palveluna. Asumispalveluiden asukkaiden toimintakyky on 
heikentynyt ja laadukkaan hoidon, asukas- ja työturvallisuuden 
vuoksi aamu- ja iltavuoroissa tulee olla aina kaksi työntekijää sekä 
yöllä yksi työntekijä. Nykyisellä henkilöstöresurssilla (kuusi 
lähihoitajaa) yöhoitoa ei voida työvuorosuunnitteluissa toteuttaa 
omana palveluna. Tällä hetkellä vuodeosaston yövuorolaiset (2 
työntekijää) vastaavat kaikkien yksiköiden yöhoidosta sekä virka-
ajan ulkopuolisesta päivystämisestä. Dorvussa on kevään 2020 
aikana yöhoidon ja muun tilapäisesti lisääntyneen hoidon tarpeesta 
johtuen jouduttu palkkaamaan lisätyöntekijä, johon talousarviossa ei 
ole ollut määrärahavarausta.  
- Kuntoutukseen tarvitaan lisää määrärahaa merkittävästi 
kasvaneiden kuntoutuksen ja apuvälineiden tarpeista.  
- Koronasta, covid -19 tartuntatautiepidemia, aiheutuvien 
kustannuksien seurantaa varten on lisätty oma kustannuspaikka 
(4950), johon kirjataan koronasta aiheutuvat kustannukset 
lukuunottamatta toimeentulotukimenoja sekä mahdollisia 
palkkauskustannuksia. Kustannuspaikan, 4950, menot siirretään 
määrärahoineen viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä oikeisiin 
menokohtiin.  
 
Lisämäärärahan tarve on arvioitu talousarvion toteutuman 30.4.2020 
mukaan  (toteutuma 31.5.2020 on valmis 18.6.2020)  sekä  
kuntalaisten lisääntyneen palvelutarpeen arvioinnin mukaan 
seuraavasti, osa lisämäärän tarpeesta pystytään kattamaan 
lisääntyneillä tuloilla. 
 
Menot 
- Lastensuojelu 98.000 € (kp 4120: tileille 4303, 4420 ja 4730) 
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- Tehostettu palveluasuminen 40.000 €(kp 4236: tileille 4002, 4100-
4102 ja 4150-4180) 
- Kuntoutus 40.000 € (kp 4630: tileille 4303 ja 4730) 
- Korona  30.000€ (kp 4950: tileille 4343-4840) 
 menot yhteensä   208.000 
 
Tulot 
- Kodinhoitoapu 13.000€ (4200-3251, kodinhoitoapumaksu)  
- Tukipalvelut 24.693 € (4210- 3330, muut tuet ja avustukset)  
- Tehostettu palveluasuminen 8.000 € (4236-3261, muut 
sosiaalitoimen maksut 8.000 €) 
tulot yhteensä 45.693,00 
Nettomenot 162.307 €. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan yllä olevan valmistelun 
mukaisiin perusturvalautakunnan alaisille toiminnoille: 
Menot 208.000 € 
Tulot     45.693 € 
Netto   162.307 € 
  
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Kh 25.09.2020 § 99 
  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan perusturvalautakunnan esityksen 
mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että valtuustolle 
tuodaan tarkempi selvitys Dorvun työntekijätilanteesta ja 
lisämäärärahan tarpeesta sekä kuntoutuksen tilanteesta ja 
lisämäärärahan tarpeesta. 
 
Puheenjohtaja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että koko 
terveyskeskuksen hoito- ja avustava henkilöstö tulee siirtää 
hoitotyönjohtajan alaisuuteen valtuuston päätöksen 11.5.2015 
mukaisesti. 
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 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Valt 17.11.2020 § 37  

 
Perusturvalautakunta on 28.10.2020 § 63 laatinut oheisen 
lisäselvityksen Dorvun työntekijätilanteesta ja 
lisämäärärahatarpeesta sekä kuntoutuksen tilanteesta ja 
lisämäärärahan tarpeesta:  
 
Tehostetun palveluasumisen yksikkö Dorvu on ympärivuorokautista 
hoivaa tarjoava yksikkö.  Yksikön toiminnan alkaessa 2014 on 
silloisen arvion perusteella todettu, että Dorvun yövalvonta voidaan 
hoitaa vuodeosaston henkilökunnan toimesta. Tilanne on nyt 
kuitenkin muuttunut oleellisesti siten, että yövalvonta vuodeosastolta 
ei ole riittävä. Dorvun asukaskunta on hoitoisuudeltaan vaativaa, 
joista osa liikkuu myös öisin.  Aiemmin sovitun suunnitelman 
mukaan vuodeosaston yöhoitajat ovat käyneet Dorvussa klo 24:00 ja 
klo 5:00. Tässä ei voida katsoa toteutuvan ympärivuorokautisen 
hoivan kriteerit. Sosiaalihuoltolain 30.12.2014/1301 23§:ssä 
todetaan, että ” Laitospalveluja toteutettaessa henkilölle on 
järjestettävä hänen yksilöllisten tarpeidensa mukainen kuntoutus, 
hoito ja huolenpito.” Jotta lain täyttämä velvoite toteutuu, yöhoitajan 
tarpeellisuus Dorvuun on perusteltua. 
Vanhuspalvelulain muutos astui voimaan 1.10.2020. Tässä laissa 
säädetään minimi hoitajamitoitus niin tehostetun palveluasumisen 
yksiköissä kuin pitkäaikaisen laitoshuollon yksiköissä. Tässä laissa 
on annettu eri toimijoille siirtymäaikaa 1.4.2023 asti, jolloin 
vähimmäismitoitus tulee olla 0,7 eli seitsemän hoitajaa 10 vanhusta 
kohden. Nyt erityismääräraha esityksessä ollut yhden hoitajan lisäys 
Dorvuun nostaisi hoitajamitoituksen suoraan lain edellyttämään 
tasoon eli 7 hoitajaa/ 10 asukasta kohden, käyttäen laskentakaavaa 
henkilökuntamäärä jaettuna asukkaiden määrällä. Mainittakoon, että 
vanhuspalvelulain yleissäädöksen mukaisesti mitoituksen tulee olla 
korkeampi, mikäli asukkaiden tai potilaiden hoitoisuus sitä vaatii.  
Yövuoro on ollut kokeilussa Dorvussa, kesäkuukausia lukuun 
ottamatta, helmikuusta -20 lähtien. Niinä kuukausina, joina yöhoitaja 
on ollut Dorvussa, yöaikana tapahtuneiden potilasvahinkojen määrä 
on laskenut, koska hoitaja on läsnä kyseisellä osastolla ja pystyy 
reagoimaan eri tilanteisiin reaaliaikaisesti. Tämä on todennettavissa 
myös Haiprojen eli potilasvahinkoilmoitusten määrällä. Ajanjaksolla, 
jossa yövuorot on järjestetty vuodeosaston toimesta, on vuonna 
2020 kirjattu 10 potilasvahinkoilmoitusta Dorvun öistä.  
 
Kuntoutus 
 
Kuntoutus perustuu aina yksilön omaan henkilökohtaiseen 
tilanteeseen sopivaan suunnitelmaan. Näin ollen kuntoutuksen 
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tavoitteet, kesto ja myönnettävät palvelut määräytyvät tarpeen 
mukaan. Kuntouksella voi olla erilaisia tavoitteita: fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen, sopivan koulutus- tai 
ammattialan valitseminen, opintojen loppuun saattaminen, 
työelämässä jatkaminen tai työelämään pääseminen tai 
sopeutuminen elämään sairauden tai vamman kanssa. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi 
seuraavia kuntoutustoimenpiteitä:  työllistymistä edistävää 
ammatillisista kuntoutusta, kuntoutus - ja 
sopeutumisvalmennuskursseja eri sairausryhmille sekä erilaisia 
terapioita osana vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. 
Kuluneena vuonna kuntoutukseen budjetoidut rahat eivät ole 
riittäneet kattamaan alkuvuodesta syntyneitä kuluja. Pienessä 
budjetissa palveluiden tarpeen muutos näkyy nopeasti ja 
kuntoutukseen liittyvät kustannukset ovat usein täysin ennalta 
arvaamattomia, siksi niitä erittäin vaikeita arvioida 
taloudensuunnittelussa. Vuoden 2020 ensimmäisellä 
puolivuotiskaudella on sattunut useampi sellainen sairastuminen, 
joka on johtanut lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeeseen.  
Tämä kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti Lapin kuntoutuksen 
järjestämänä.  
Pitkäjänteisellä kuntoutuksella voidaan vähentää myöhempiä 
hoitojaksoja laitoksissa. Näistä tulevat säästöt näkyvät pidemmällä 
aikajanalla ja ovat vaikeasti mitattavissa.  
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan lisämäärärahan 
esityksen mukaisesti sekä merkitsee tiedoksi perusturvalaukunnan 
esittämän lisäselvityksen asiasta. 
 
Päätös: 
 
Perusturvajohtaja Nanna Miettunen esitteli lisäselvityksen valtuuston 
jäsenille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 
Jakelu Perusturvalautakunta  
 Kirjanpito  
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 17.11.2020 § 38  

Päätös: 
 
Kunnanjohtaja totesi, että seuraava valtuuston kokous pidetään 
17.12.2020. 
 
Aulis Nordberg kertoi Arktisen Lapin ympäristönsuojelun 
ympäristöjaoston toiminnasta. Aulis Nordberg on valittu 
ympäristöjaoston varapuheenjohtajaksi. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen pe-
rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
Pykälät: 
28, 29, 30, 38 

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 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 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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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. 

 


