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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Tapiola Ilmari

Klo
13:00 - 17:05

Kordelin Marjatta

13:00 - 17:05

Porsanger Veikko
Laiti Niila
Ahlakorpi Anni
Lukkari Maritta

13:00 - 17:05
13:00 - 17:05
13:00 - 17:05
13:00 - 17:05

Poissa

Nuorgam Eeva
Lukkari Sammol
Guttorm Rauna
Holma Lotta-Inkeri
Hekkanen Raimo
Valle Petteri
Aikio Elle Kaaren
Nordberg Aulis

Muu

Tieva-Niittyvuopio Vuokko

13:00 - 17:05

Länsman Marja
Lukkari Minna
Aikio Maria Sofia

13:00 - 17:05
13:00 - 17:05
13:00 - 17:05

Tehtävä
Hallituksen
puheenjohtaja
Hallituksen
varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Lisätiedot

Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Kunnanjohtaja,
esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
Muu sihteeri
Tulkki

Allekirjoitukset

Ilmari Tapiola
puheenjohtaja

Marja Länsman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
136 - 155

Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika 7.12.2020

Niila Laiti

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maritta Lukkari

2

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 14.12.2020

Eeva Jaatinen
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

9/2020
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 136

9/2020

07.12.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 07.12.2020 § 136
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 137

9/2020

07.12.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 07.12.2020 § 137
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niila Laiti ja Maritta Lukkari.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 138

9/2020

6

07.12.2020

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 07.12.2020 § 138
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Lausunnon
antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, Sähköverkon
rakentamisen sijoittaminen ja Etsivä nuorisotyö-hanke.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan
esittämillä lisäasioilla täydennettynä.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua MVH-Kiinteistöhallinnointi Oy:n
asiakkuusjohtaja Jukka Ahvonen esitteli Karigasniemen
asumispalveluhanketta sekä sopimusluonnoksia kunnanhallituksen
jäsenille. Asia tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi myöhemmin
erikseen. Merkittiin tiedoksi.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua kunnanjohtaja esitteli
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hallinnoiman Työhyvinvointi
saamelaisalueella -hankkeen sisältöä. Hanke on tarkoitus toteuttaa
ajalla 1.3.2021 – 31.3.2023, ja siinä ovat mukana Utsjoen ja
Enontekiön kunnat. Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 139

9/2020

07.12.2020

Tilannekatsaus
Kh 07.12.2020 § 139
Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 140

9/2020

8

07.12.2020

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 07.12.2020 § 140
Kuntaan on tullut 2 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen.
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 141

9/2020

9

07.12.2020

Utsjoen kunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
67/02.02.00/2020
Kh 07.12.2020 § 141
Kuntalain 110 §:n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi
talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja
velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
ja kuntakorsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota."
Kunnan johtoryhmä valmisteli talousarvion raamin syksyllä 2020.
Hallintokunnat ovat valmistelleet omat talousarvioesityksensä ja ne
on käsitelty lautakunnissa. Lähtökohtana talousarvion laadinnalle on
pidetty vuoden 2020 talousarviota, vuoden 2020 talousarvion
toteumaa sekä vuoden 2019 tilinpäätöstä.
Hallintopäälliköt esittelevät omat talousarvioesityksensä
kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelmat vuosille 2022-2023 ja esittää ne edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 141

9/2020

10

07.12.2020

Hallintopäälliköt esittelivät omat talousarvioesityksensä
kunnanhallituksen jäsenille.
Tauko klo 15.05-15.20. Puheenjohtaja totesi, että kaikki
alkuperäisen nimenhuutoluettelon mukaiset henkilöt ovat läsnä
kokouksessa.
Keskustelun aikana nostettiin esille seuraavia asioita:
-Keittiötoiminnan siirtäminen perusturvan alaisuudesta tekniselle
toimelle tulee selvittää ja valmistella päätöksentekoon.
-Käytöstä poistettujen rakennusten tuleva käyttö tulee selvittää ja
valmistella päätöksentekoon.
-Leasing-autojen hankinta sosiaali- ja terveystoimen käyttöön tulee
selvittää ja valmistella päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 142

9/2020

11

07.12.2020

Kunnanvaltuutettujen lukumäärä valtuustokaudella 2021-2025
Kh 07.12.2020 § 142
Kuntalain 410/2015 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä
päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan
asukasluvun perusteella. Utsjoen asukaslukuun perustuva
valtuutettujen määrä on vähintään 13 valtuutettua. Jollei valtuusto
tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan
laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös
vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen määrästä on
ilmoitettava oikeusministeriölle viimeistään 31.12.2020.
Valtuusto on aiempina vuosina päättänyt valtuutettujen lukumääräksi
15.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää tulevalle
valtuustokaudelle 2021-2025 valtuutettujen lukumääräksi 15.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus esittää valtuutettujen
lukumääräksi tulevalle valtuustokaudelle 13. Veikko Porsanger
kannatti puheenjohtaja esitystä.
Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta
poikkeava kannatettu esitys suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa
JAA oli kunnanhallituksen esitys ja EI Ilmari Tapiolan kannatettu
esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 6
kpl, josta JAA ääniä 4 kpl (Marjatta Kordelin, Maritta Lukkari, Niila
Laiti, Anni Ahlakorpi) ja EI ääniä 2 kpl (Veikko Porsager, Ilmari
Tapiola). Äänestyksen perusteella kunnanhallitus päätti esittää
valtuustolle, että valtuutettujen lukumääräksi tulevalle
valtuustokaudelle päätetään 15.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 143

9/2020

12

07.12.2020

Valtuuston 17.11.2020 kokouksen täytäntöönpano
12/00.02.00/2020
Kh 07.12.2020 § 143
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
laillisuuden valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee
jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat
olleet nähtävillä 27.11.2020.
Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Valtuusto17112020 kokouskutsu

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 155
§ 144

9/2020
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21.09.2017
07.12.2020

Sisäisen valvonnan toimikunnan nimeäminen
188/00.01.00/2017
Kh 21.09.2017 § 155
Hallintosäännön 73 §:n perusteella sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta vastuussa ovat yksiköiden esimiehet.
Toimikunnan tehtävänä on mm.
- seurata kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräysten noudattamista,
- tarkastaa yksiköiden sisäisen valvonnan järjestämisen,
- tarkastaa toiminnan tuloksellisuutta,
- arvioida johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon
luotettavuutta ja eheyttä,
- tehdä erityisselvityksiä kunnanhallituksen toimeksiannosta,
- antaa ohjeita tehtäväalueeseensa liittyvissä asioissa,
- toimikunnalla on oikeus tarkastaa myös kuntakonserniin kuuluvat
yhteisöt.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaansa sisäisen valvonnan toimikuntaan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja kuuluvat
toimikuntaan asemansa perusteella.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi Marjatta Kordelinin ja Anni Koiviston sisäisen
valvonnan toimikuntaan.

Kh 07.12.2020 § 144
Valtuusto on 17.11.2020 myöntänyt Anni Koivistolle eron kunnan
luottamustoimista.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää uuden jäsenen sisäisen valvonnan
toimikuntaan.
Päätös:
Marjatta Kordelin esitti, että sisäisen valvonnan toimikuntaan
nimetään Anni Ahlakorpi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
§ 155
§ 144

Nimetty jäsen

21.09.2017
07.12.2020

9/2020
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 145

9/2020

15

07.12.2020

Kestävä kuntatalous verkostohanke 2020-2021
105/02.00.00/2020
Kh 07.12.2020 § 145
Kuntaliiton kuntatalousyksikkö ja FCG-Perlacon käynnistää Kestävä
kuntatalous verkostohankkeen, joka tarjoaa kunnille työkaluja ja
tukea siihen kuinka kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle ja
pidetään tasapainossa. Kunnan agendalla voi olla talouden
tasapainottamisohjelman tekeminen, sen toimeenpano, yksittäisen
talouden tasapainoa edistävän toimenpiteen tarkempi tarkastelu tai
päätöksentekokyvyn parantaminen.
Kestävän ja tasapainoisen kuntatalouden työkaluja ja sen teemoja
käydään läpi kolmessa verkostoseminaarissa ja niitä työstetään
eteenpäin osallistujakuntien omissa kehittämistilaisuuksissa. Näiden
tilaisuuksien lisäksi talouden kehityskohtiin syvennytään
kvartaaleittain järjestettävissä teemaryhmissä. Jokaisesta
osallistujakunnasta toteutetaan työskentelyn perustaksi
monipuolinen tilannekuva-analyysi, jonka avulla kuvataan kunnan
talouden ja toiminnan asemaa sekä kehitystä suhteessa muihin
samankaltaisiin kuntiin. Verkostohanke käynnistyy marraskuussa
2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun. Hankkeen osallistumismaksu
määräytyy kunnan koon perusteella ja on Utsjoen kunnalle 9000
euroa. Tämän lisäksi laskutetaan mahdolliset asiantuntijoiden
matkakustannukset.
Hankkeessa Utsjoen kunnan luottamusmiehet ja virkamiehet saavat
tärkeätä tietoa kuntatalouden yleisestä kehityssuunnasta, erityisesti
koronan aiheuttamista vaikutuksista kunnan taloustilanteen
arvioimiseen. Kunnan talousluvut päivitetään erityisesti huomioiden
painelaskelmat, jotka on aiemmin laadittu mm. monitoimitalojen
investointipäätöksiä tehtäessä. Inarin ja Enontekiön kunnat ovat
mukana hankkeessa. Hanke esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Utsjoen kunta osallistuu Kestävä
kuntatalous verkostohankkeeseen.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli Kestävä kuntatalous verkostohankkeen
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

FCG-Perlacon
Hallintokunnat

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 125
§ 146

9/2020
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03.11.2020
07.12.2020

Kahden varhaiskasvatuksen opettajan viran perustaminen 1.8.2021
69/01.01.00/2020
Sivltk 03.11.2020 § 125
Varhaiskasvatuksen opettajalla on päävastuu lasten kasvatuksesta
ja opetuksesta sekä lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja
arvioinnista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja
arviointi ovat varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä.
Utsjoen kunnassa on 3 kokoaikaista saamenkielistä
varhaiskasvatuksen opettajaa, jokaisessa päiväkodissa yksi. Lisäksi
varhaiskasvatusjohtaja, joka tarvittaessa toimii pedagogisena
ohjaajana. Varhaiskasvatusjohtajan työpanoksella ei kuitenkaan
täytetä lain vaatimaa henkilöstömitoitusta.
Varhaiskasvatuslain 37 § mukaan päiväkodissa kasvatus-, opetusja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä
vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen
opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.
Nuorgamin päiväkodissa on 14 lasta, osa lapsista tarvitsee
vuorohoitoa. Osastoja on kaksi, joista toisessa toimii
pohjoissaamenkielinen kielipesä, toisessa on suomenkielinen
osasto. Vakinaisesta henkilökunnasta yksi on pohjoissaamenkielinen
varhaiskasvatuksen opettaja, yksi suomenkielinen
perhepäivähoitaja. Lisäksi on määräaikaisena kaksi ei kelpoisuuden
omaavaa lastenhoitajaa. Tarve Nuorgamiin on toiselle
varhaiskasvatuksen opettajalle.
Utsjoen päiväkodissa on 20 lasta. Osastoja on kolme, joissa toimii
pohjoissaamenkielinen osasto, pohjoissaamenkielinen kielipesä,
sekä suomenkielinen osasto. Vakinaisesta henkilökunnasta yksi on
pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi
pohjoissaamenkielistä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, kaksi
suomenkielistä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Tarve Utsjoen
päiväkodin suomenkieliselle osastolle on yhdelle
varhaiskasvatuksen opettajalle.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että perustetaan
Utsjoen kunnan kaksi varhaiskasvatuksen opettajan virkaa 1.8.2021
alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 125
§ 146

9/2020

03.11.2020
07.12.2020

Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Kh 07.12.2020 § 146
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi kahden varhaiskasvatuksen opettajan viran
perustamisen 1.8.2021.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 147

9/2020

18

07.12.2020

Vastaavan sosiaaliohjaajan ja perhetyöntekijän toimien muuttaminen viroiksi
103/01.01.00/2020
Kh 07.12.2020 § 147
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalle (nykyisin vastaava
sosiaaliohjaaja) kuuluu 28.2.2019 § 9 hyväksytyn
perusturvalautakunnan toimivalta -säännön mukaan seuraavia
tehtäviä:
1. Päättää yksilökohtaisen kuntouttavan työtoiminnan
myöntämisestä ja järjestämisestä.
2. Päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
myöntämisestä ja takaisinperimisestä lautakunnan vahvistaman
ohjeen mukaisesti.
3. Välitysvarojen maksaminen.
4. Kuntouttavan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja
matkakorvauksen antamisesta.
5. Sosiaalisen kuntoutukseen osallistuvalle kannustinrahan
maksaminen (SHL 17 §).
Edellä mainituissa työtehtävissä käytetään julkista valtaa. Kuntalain
81 § mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on
virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhteesta ja
työsopimussuhteesta säädetään erikseen. Tehtävää, jossa
käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa jolloin kyseisen
työntekijän tulee olla virkasuhteessa.
Utsjoella vastaavana sosiaaliohjaajana toimii Jonna Lähteenmäki.
Myös perhetyöntekijä Annaliisa Kujala toimii perhetyön lisäksi myös
sosiaaliohjaajan tehtävissä mm. toimeentulotuki- ja kuntouttavan
työtoiminnan asioissa. Koska Utsjoen sosiaalitoimessa asiakastyötä
tekevää henkilöstöä on vain vähän, on asiakaspalvelun sujumiseksi
myös poikkeustilanteissa varmistettava, että esim. työntekijän poissa
ollessa kunnasta löytyy päätöksentekoon oikeutettuja muita
työntekijöitä.
Sosiaaliohjaaja Jonna Lähteenmäen ja perhetyöntekijä Annaliisa
Kujalan kanssa on keskusteltu toimien muuttamisesta viroiksi, ja he
ovat antaneet asiaan suostumuksensa. Muutos ei vaikuta
työntekijöiden palkkaukseen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi, että vastaavan sosiaaliohjaajan ja perhetyöntekijän
toimet muutetaan viroiksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 147

Valtuusto

07.12.2020

9/2020
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 148

9/2020

20

07.12.2020

Kuntavaalien äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat
104/00.00.00/2020
Kh 07.12.2020 § 148
Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin päättää äänestysalueiden
vaalipäivän äänestyspaikat. Äänestysaluejakoa ei ole muutettu
edellisten vaalien jälkeen, joten kunta on jaettu kolmeen
äänestysalueeseen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän 18.4.2020 äänestyspaikat
ovat aikaisempien vaalien mukaisesti:
Äänestysalue
002 Outakoski
Karigasniemen monitoimitalo
99950 Karigasniemi
Äänestysalue
Kunnanvirasto
Luossa 1 a
99980 Utsjoki

003 Kirkonkylä

Äänestysalue
Nuorgamin koulu
99990 Nuorgam

004 Nuorgam

PV-äänestysalue

Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot ovat:
Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunta
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Kunnanvirasto
PL 41
Luossa 1 a
99981 Utsjoki
99980 Utsjoki
puh. 040-188 6111
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunta

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 149
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Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärän, sijainnin ja aukioloaikojen päättäminen
104/00.00.00/2020
Kh 07.12.2020 § 149
Kunnat, joissa ei ole postikonttoreita, voivat järjestää
ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan ja muissa
toimipaikoissaan, joita ovat esimerkiksi kunnanvirasto, kirjasto,
koulut ja yhteispalvelupisteet, tai hankkimalla palvelun muulta
luotettavalta taholta.
Kunnallisvaalien ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 7. - 13.4.2021
arkipäivisin klo 8.00-20.00 välisenä aikana sekä lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 10.00-16.00 välisenä aikana. Vaalilain mukaan
kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen toteuttamisesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa
kolme ja ne pidetään avoinna seuraavasti:
Kunnanvirasto
Valtuustosali
99980 Utsjoki
puh. 040 188 6111
7.4.2021 klo 12.00-17.00
8.4.2021 klo 12.00-17.00
13.4.2021 klo 10.00-15.00
Karigasniemen monitoimitalo
Monitoimitila
99950 Karigasniemi
puh. 040 181 0252
9.4.2021 klo 15.00-19.00
10.4.2021 klo 10.00-15.00
Nuorgamin koulu
Liikuntasali
99990 Nuorgam
puh. 040 181 0254
12.4.2021 klo 15.00-19.00
Ennakkoäänestys laitoksessa sekä kotiäänestys toimitetaan
erikseen ilmoitettavana aikana.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
§ 149

07.12.2020

Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunta
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 150

9/2020
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07.12.2020

Aittisuvannon asemakaava korttelit 1, 2, 3 sekä 9 -15
92/10.02.02/2018
Kh 07.12.2020 § 150
Aittisuvannon asemakaavan korttelit 1 ja 2, korttelin 3
rakennuspaikat 1 ja 4 sekä korttelit 9-15 ja niihin rajoittuvat katu- ja
virkistysalueet käsittävä asemakaavaluonnos on pidetty MRA 30 §:n
mukaista osallisten ja muiden kuntalaisten mielipiteen kuulemista
varten nähtävillä 23.10. – 6.11.2019. Kaavaluonnoksesta pyydettiin
myös viranomaisten lausunnot. Liitteenä kaavaluonnos, sen
selostus, vastine ja kuulutus.
Kaavaluonnokseen esitettiin kaksi rajanaapurien mielipidettä.
Lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus ja Saamelaismuseo Siida.
Kaavan laatija on laatinut vastineen mielipiteisiin ja lausuntoihin.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotukseen ja sen
selostukseen tehtäväksi kaavan laatijan vastineessa esittämät
korjaukset ja muutokset sekä päättää Aittisuvannon korttelit 1 ja 2,
korttelin 3 rakennuspaikat 1 ja 4 sekä korttelit 9-15 ja niihin
rajoittuvat katu- ja virkistysalueet käsittävän asemakaavaehdotuksen
asetettavaksi MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja päättää
pyytää kaavaehdotuksesta MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aittisuvannon kaavaluonnos kartta
Aittisuvannanon asemakaavaehdotuksen selostus,
kaavaehdotusvaihe
Vastine Aittisuvannon aemakaavan valmisteluvaiheessa
esitettyihin mielipiteisiin
Aittisuvannon kaavakuulutus

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 151

9/2020

24

07.12.2020

Toimielimien päätökset
Kh 07.12.2020 § 151
Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa.
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan,
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa.
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:
Sivistyslautakunta 1.12.2020.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 152

Talouden katsaus
Kh 07.12.2020 § 152
Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

07.12.2020

9/2020
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 153
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07.12.2020

Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 07.12.2020 § 153
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:
Aluehallintovirasto

- Lapin maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 2020-2023
- Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin aluehallintoviraston
toimialueella
- Lapin aluehallintoviraston toimialueen kunnat
- Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä
- Valitusosoitus Lapin aluehallintoviraston päätökseen
(yleistiedoksianto)
- Turvallisuussuunnitelma osaksi Lapin kuntien laajaa
hyvinvointikertomusta 2021-2024
- Turvallisuussuunnitelma osaksi Lapin kuntien laajaa
hyvinvointikertomusta 2021-2024
- Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen

ELY-keskus

- Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
päivitysinventointi, täydentävä kuuleminen 24.11-31.12.2020

Enontekiön kunta

- Ote pöytäkirjasta, § 203 osallistuminen työhyvinvointia
saamelaisalueella hankkeeseen

Kela

- Kela-asiointi voi katketa tuhansilta yrityksiltä ja yhteisöilta
vuodenvaihteessa
- Lapselle myönnetyn perustoimeentulotuen takaisinperintä
elatusvelvolliselta

Lapin liitto

- Kokouskutsu Lapin liiton valtuuston kokoukseen 30.11.2020
- Lisälista

Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2021
- Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä
- Selvitys ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta sekä
koronavirusepidemian vaikutuksista koulutukseen
- Käyttämättä jääneen määrärahan uudelleen kohdentaminen,
ostotuki
Sosiaali- ja terveysministeriö
- Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä kuntouttavasta
työtoiminnasta annettuun lakiin tehdyt muutokset
- Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2021
- Opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen
- Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 153
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- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja suositukset epidemian
leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen
uhassa olevissa maakunnissa
- Koronaepidemiaan liittyvien Suomeen matkustamisen ja maahan
tulon terveysturvallisuussuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen
- Viranomaisyhteistyö koronavirusepidemian torjunnassa
rajanylityspaikoilla syksyllä 2020
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 68
§ 154
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11.09.2020
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Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, Sähköverkon rakentamisen
sijoittaminen
60/10.03.00/2020
Teknltk 11.09.2020 § 68
Tunturiverkko Oy on hakenut 29.6.2020 Utsjoen kunnan
rakennusvalvontaviranomaiselta MRL:n 161 §:n mukaista lupaa
20kV:n ilmajohdon sijoittamiselle kiinteistön 890-403-89-0
ALLAKUOLBBA alueelle.
Utsjoen kunnan rakennustarkastaja on tehnyt yhdyskuntateknisten
laitteiden sijoittamisesta päätöksen 20.7.2020. Päätöksessään
rakennuslupaviranomainen määrää sähkölinjan sijoitusalueeksi
Allakuolbba, 89-0 kohdalta vaihtoehto 2 mukaisesti eli
maakaapelointina tiealueelle Ely-keskuksen (tiealueen haltija) luvan
perusteella. Lisäksi maanomistajalle on maksettava 161 §:n 3
momentin mukainen (vakio-/normaali-) korvaus laitteen
sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta.
Tunturiverkko Oy on tehnyt Utsjoen kunnan tekniselle lautakunnalle
oikaisuvaatimuksen tähän rakennustarkastajan antamaan
päätökseen.
Tunturiverkko Oy:n lupahakemuksessa 29.6.2020 on haettu lupaa
20kV ilmajohtoverkon sijoittamiselle kiinteistön 890-403-89-0
alueelle. Lupahakemuksessa ei ole haettu sijoituslupaa tiealueelle
sijoitettavasta maakapelista, vaan se on esitetty vaihtoehtoisena ja
teknistaloudellisesti huonompana ratkaisuna perustelemaan haetun
vaihtoehdon teknistaloudellisuutta. Siksi vaihtoehtoista reittiä ei ole
luvitettu Tunturiverkko Oy:n toimesta. ELY:n myöntämä lupa koskee
vain 20kV ilmajohtoa, joka rakennetaan tiealueen viereen.
Näin ollen rakennustarkastajan päätös on ristiriidassa toisen
viranomaispäätöksen kanssa (ELY:n lupa) eikä vastaa sitä mitä
Tunturiverkko Oy on hakenut.
Rakennustarkastajan päätösehdotus:
Tunturiverkko Oy:n tekemä oikaisuvaatimus Utsjoen kunnan
rakennustarkastajan 20.7.2020 tekemään yhdyskuntateknisten
laitteiden (sähkölinja) sijoittamista koskevaan päätökseen, jolla
päätöksellä rakennustarkastaja on määrännyt haetun sähkölinjan
rakennettavaksi Alakuolbba nimisen tilan (890-403-89-0) alueella
maakaapelointina.
Oikaisuvaatimuksessaan Tunturiverkko Oy väittää, että se ei ole
hakenut lupaa maakaapeloinnille, vaan ainoastaan ilmajohtoverkon
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 68
§ 154
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sijoittamiselle yllä mainitulla alueella ja että rakennustarkastajan
päätös on siten hakemuksen vastainen ja lisäksi ristiriidassa Ely keskuksen luvan kanssa.
Väitteet ovat perusteettomia seuraavista syistä.

Lupahakemus
Hakemuksessaan Tunturiverkko on vertaillut sekä ilmakaapeloinnin
(vaihtoehto 1) että maakapeloinnin (vaihtoehto 2)
toteutuskustannuksia ja sillä perusteella päätynyt ehdottamaan
vaihtoehtoa 1 halvempana ratkaisuna (ks. hakemus sivu 1 kohta
perustelut). Rakennustarkastaja on vielä varmistanut asian
Tunturiverkko Oy:n yhteyshenkilö Harri Tanhualta, joka on
ilmoittanut selväsanaisesti, että hakemus koskee molempia
vaihtoehtoja. Näin ollen rakentaminen ilmajohtona on ollut vain
Tunturiverkko Oy:n ehdotus, kuten hakemukseen on yllä mainitusti
kirjoitettukin.
Rakennustarkastajalla on ollut oikeus ja perusteet, joista vielä
alempana, tekemäänsä ratkaisuun.
Ely-keskuksen lupa
Tunturiverkko Oy on hakenut Ely-keskuksen lupaa liian aikaisin,
ennekuin se on tiennyt millaisen verkon rakentamiselle se saa
Utsjoen kunnalta luvan. Ely-keskus puolestaan on ratkaissut sille
tehdyn Ilmajohtoverkkoa koskevan hakemuksen, johon siis
Tunturiverkolla ei nyt ole kunnan lupaa.
Ristiriitaa ei ole.
Muut perustelut
Sähkön toimintavarmuutta parannetaan lakimuutoksin.
Toimintavarmuutta lisätään maakaapelointia kiihdyttämällä ja
mahdollistamalla kaapelointi teiden varsille. Myös valtion
laajakaistahanke osoittaa, että verkkoja sijoitetaan enenevässä
määrin maan alle.
MTK, SLC ja Kuntaliitto ovat 23.10.2018 allekirjoittaneet maahan
kaivettavia johtoja koskevan suositussopimuksen, jonka
noudattamista Suomen Kuntaliitto ry suosittelee kunnille.
Rakennustarkastaja on päätöksessään sitä noudattanut.
Sähkömarkkinalain 19§ tähtää samaan päämäärään.
Kysymys asiassa ei ole siitä kuinka halvalla Tunturiverkko voi linjan
rakentaa, vaan toimitusvarmuudesta, ympäristöasioista, ekologisista
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
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asioista ja rakenteiden uusimistarpeen poistumisesta.
Sähkönsiirtoyhtiöt ovat jo kauan sitten nostaneet siirtomaksut”
tappiinsa” tekemättä vaadittavia toimia johtojen upottamiseksi
maahan. Nyt on aika.
Tunturiverkko ei ole esittänyt mitään relevantteja perusteita
rakennustarkastajan päätöksen oikaisemiselle.
Päätösesityksenä rakennustarkastaja esittää, että Tunturiverkko
Oy:n oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana.
Päätös:
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin. Oikaisuvaatimus
hylättiin perusteettomana.
Kh 07.12.2020 § 154
Tunturiverkko on tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallintooikeuteen. Valitus koskee Utsjoen kunnan rakennustarkastajan
viranhaltijapäätöstä sähköverkon sijoittamisesta kiinteistölle
Allakuolbba 890-403-89-0 ja edelleen teknisen lautakunnan päätöstä
oikaisuvaatimukseen.
Tunturiverkko Oy on alkuperäisessä hakemuksessaan esittänyt
kaksi vaihtoehtoista sijoittamisluvan ratkaisumallia; ilmakaapelointia
(vaihtoehto 1) ja maakaapelointia (vaihtoehto 2) koskevat
vaihtoehtoiset toteuttamistavat, joista rakennustarkastaja on valinnut
toisen eli ns. maakaapeloinnin toteuttamistavaksi.
Tekninen lautakunta on yksimielisesti hyväksynyt
rakennustarkastajan, vt. kiinteistöpäällikön Markku Porsangerin
päätöksen ja hylännyt päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen
perusteettomana.
Tunturiverkko Oy on valittanut päätöksestä edelleen PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen ja vaatii, että toteuttamistavaksi tulee
valita ilmakaapelointi.
Valitus on nähtävillä kokouksessa.
Tunturiverkko Oy pyytää hallinto-oikeutta
a) muuttamaan päätöstä sijoittamisluvasta esitetyn vaihtoehdon 1
mukaiseksi, sekä
b) pyytää saada toimittaa tilatun liittymän kiireellisenä, ilman
vakuutta.
Lausunnon valitusasiassa antaa Utsjoen kunnan puolesta
kunnanhallitus, koska kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää
kunnan puhevaltaa asiassa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
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Puheenjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valtuuttaa vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsangerin
laatimaan kunnan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ja
käyttämään asiassa niin tarvitessaan asiantuntija-apua.
Päätös:
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio ja Veikko Porsanger
ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Merkittiin
pöytäkirjaan, että he eivät osallistuneet asian käsittelyyn.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

vt. kiinteistöpäällikkö

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 100
§ 131
§ 155
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Etsivä nuorisotyö -hanke
95/12.05.02/2020
Sivltk 01.06.2020 § 100
Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta avustusta Etsivä
nuorisotyö -hankkeeseen. Aluehallinto myönsi avustusta 0,5 hv
etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin 12 500,00€ käytettäväksi
ajalle 01.08.2020 – 31.07.2021.
Kustannusarvio
Vuosi 2020
9431€
1750€
500€
125€

Vuosi 2020
9431€
1750€
500€
125€

Vuosi 2020

Vuosi 2021

AVI avustus 12 500€
Palkkakulut

6250€

6250€

Kunnan omarahoitus:
Palkkakulut
Matkakulut
Kurssi ja koulutus
Muut kustannukset

3181€
1750€
500€
125€

3181€
1750€
500€
125€

Palkkakulut
Matkakulut
Kurssi ja koulutus
Muut kustannukset
Rahoitussuunnitelma

Vuosi 2020:
AVI avustus 6250 e, kunnan omarahoitus 5556€.
Vuosi 2021
AVI avustus 6250 e, kunnan omarahoitus 5556€.
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle:
1. Lisämäärärahan myöntämisen Etsivä nuorisotyö -hankkeelle
valmistelun mukaisesti vuodelle 2020,
2. Myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan
kustannuspaikka sekä
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
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3. Vuoden 2021 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan
yhteydessä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Sivltk 03.11.2020 § 131
Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta avustusta Etsivä
nuorisotyö -hankkeeseen. Aluehallinto myönsi avustusta 0,5 hv
etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin 12 500,00 e käytettäväksi
ajalle 01.08.2020 – 31.07.2021. Koronan vuoksi AVI on nostanut
etsivän nuorisotyön avustuksen määrää 15 000 euroon ja myöntänyt
syksyllä lisää avustusta 2500 euroa.
Kustannusarvio
3330

8-12/2020
6250

1-7/2021
8750

4002

6291,67

8808,33

4100

1034,98

1801,24

4150

84,31

134,76

4160

80,66

113,8

4170

44,42

62,18

4180

2,01

2,82

4420

1000

1000

4440

500

500

4940

125

125

Vuosi 2020

Vuosi 2021

6250 €

8750 €

Rahoitussuunnitelma

AVI avustus 15 000 e
Palkkakulut
Kunnan omarahoitus:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
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01.06.2020
03.11.2020
07.12.2020

Palkkakulut

1288,05 €

2173,13 €

Matkakulut

1000 €

1000 €

Kurssi ja koulutus

500 €

500 €

Muut kustannukset

125 €

125 €

Vuosi 2020:
AVI avustus 6250 €, kunnan omarahoitus 2913,05 €
Vuosi 2021:
AVI avustus 8750 €, kunnan omarahoitus 3798,13 €
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle:
1. lisämäärärahan myöntämisen Etsivä nuorisotyö -hankkeelle
valmistelun mukaisesti vuodelle 2020,
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan
kustannuspaikka sekä
3. vuoden 2021 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan
yhteydessä
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Kh 07.12.2020 § 155
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi
lisämäärärahan Etsivä Nuorisotyö-hankkeelle, tulot 6.250,00 €,
menot 9.163,05 €, netto 2.913,05 €.
Kunnanhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan.
Vuoden 2021 kustannukset huomioidaan talousarvion laadinnassa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistyslautakunta
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01.06.2020
03.11.2020
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9/2020

35

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

9/2020

36

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
136, 137, 138, 139, 141,142, 143, 146, 147, 150, 151, 152 ,153, 154, 155

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
140, 144, 145, 148, 149

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen kunnanhallitus
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät
140, 144, 145, 148, 149

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen 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 ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

