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17.12.2020

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt 17.12.2020 § 39
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille
10.12.2020. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä
4.1.2021.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen
päätösvaltaiseksi.
Nimenhuudossa oli läsnä 9 varsinaista valtuutettua ja 2
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että
Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Lotta-Inkeri Holma oli
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu
varajäseneksi Kansallisen Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattisen
Puolueen vaaliliiton 2. varavaltuutettu Anne Parkkonen. Suomen
Keskustan valtuutettu Antti Katekeetta 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
Keskustan valtuutettu Raimo Hekkanen oli ilmoittanut esteen
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä.
Kristillisdemokraattisen Puolueen valtuutettu Pirjo Konttinen oli
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu
varajäsentä. Perussuomalaisten valtuutettu Ismo Manninen oli
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu
varajäsentä.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Nimenhuutoluettelo liite 1
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§ 40

4/2020

5

17.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valt 17.12.2020 § 40
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Väinö Guttorm.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Valt 17.12.2020 § 41
Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Valtuusto hyväksyi käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
Valt 17.12.2020 § 42
Ehdotus:
Valtuusto päättää valtuutettujen lukumääräksi 15 valtuustokaudelle
2021-2025.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
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.
Valt 17.12.2020 § 43
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023 liitteenä.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmat
vuosille 2022-2023 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös:
Kunnanjohtaja ja hallintopäälliköt esittelivät omat
talousarvioesityksensä valtuuston jäsenille.
Veikko Porsanger poistui asian esittelyn aikana klo 14.58.
Tauko klo 15.15-15.40.
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Hallintokunnat

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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,

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
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§ 131
§ 155
§ 44
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2. Myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan
kustannuspaikka sekä
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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
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Kunnan omarahoitus:
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 100
§ 131
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt 17.12.2020 § 44
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan Etsivä Nuorisotyö-hankkeelle,
tulot 6.250,00 €, menot 9.163,05 €, netto 2.913,05 €. Vuoden 2021
kustannukset on huomioitu talousarvion laadinnassa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta
Kirjanpito

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 125
§ 146
§ 45
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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:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistyslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että perustetaan
Utsjoen kunnan kaksi varhaiskasvatuksen opettajan virkaa 1.8.2021
alkaen.
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.

Valt 17.12.2020 § 45
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy kahden varhaiskasvatuksen opettajan viran
perustamisen 1.8.2021 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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Määrärahamuutokset ja lisämäärärahaesitys talousarvio 2020, perusturvalautakunta
82/02.02.00/2019
Petultk 28.10.2020 § 64
Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla.
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää määrärahasiirroista
tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain budjetoitujen
määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % lautakunnan
kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä
valtuustolle.
Käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä tehty 40.000 euron
määrärahasiirto perhetyöhön erikoissairaanhoidosta.
Liitteenä määrärahamuutokset.
Talousarvion toteutuman mukaan osassa toiminnoissa/
kustannuspaikoissa menot ovat ylittyneet ja joissakin toiminnoissa/
kustannuspaikoissa menot alittuneet. Esitetyt määrärahamuutokset
128.800€ on tehty tällä hetkellä tiedossa olevien toimintojen ja
palvelujen toteutumisen mukaan, mutta luonnollisesti kaikilta osin
tarkkaa menoarviota ei voida loppuvuodelle tehdä, koska suurin osa
sosiaali- ja terveyspalveluista on lakisääteisiä, eikä tulevia
palveluntarpeita voi ennustaa.
Lisämääräraha
Covid -19 tartuntatautiepidemian aiheutuvien kustannuksien
seurantaa varten on lisätty oma kustannuspaikka (4950 Korona),
johon on kirjattu covidista aiheutuneet kustannukset lukuunottamatta
toimeentulotukimenoja sekä lisätyövoiman palkkauskustannuksia.
Perusturvalautakunta on kesäkuun kokouksessa esittänyt
lisämääräesityksen valtuustolle, jossa oli mm. covid- kustannuksia
varten (kp 4950) 30.000 euron määräraha, jonka käsittely on
kesken.
Covidista on 20.10.2020 mennessä aiheutunut kustannuksia jo
127.044,02€: mm. hoitotarvikkeista ja suojavaatteista n. 49.500,
laboratoriotutkimukset n. 41.650, laboratorionäytteiden kuljetuksista
n. 22.000, puhdistusaineista ja tarvikkeista n. 5.000, ict-palveluista n.
3.400, lääkkeet ja niiden kuljetukset n. 2.600, koneiden ja laitteiden
vuokrat n. 700 ja sekä kaluston hankintoja 3500.
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Lisäksi on jouduttu palkkaamaan lisätyövoimaa ja tekemään
työvuorojen uudelleenjärjestelyjä. Kustannuksia lisää myös
kunnanhallituksen päättämä kertaluonteinen palkkio
terveyskeskuksen henkilöstön palkitsemiseksi ja kannustamiseksi
vallitsevassa koronaepidemia tilanteessa. Näistä on aiheutunut
lisäkustannuksia n. 15.000.
Covidin aiheuttaman erikoistilanteen vaikutusta loppuvuoteen on
vaikea arvioida.
Tämän hetkisten tietojen perusteella lisämäärärahaa tarvitaan lisää
Covid- kustannuksiin 122.000€. Lisämääräesityksessä on huomioitu
kustannuspaikan 4950 toteutuneet menot 20.10.2020 mennessä,
loppuvuoden menojen arvio ja lisätyövoimasta aiheutuneet
palkkauskustannukset sekä kesäkuussa haettu lisämääräraha.
Kustannuspaikan 4950 kustannukset määrärahoineen puretaan
viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä omille kustannusten mukaisiin
kustannuspaikkoihin ja tileihin. Osa covid-kuluista (mm. suojat ja
desinifiointiaineet) jaetaan kunnan eri hallintokunnille käytön
mukaan.
Lisäksi haetaan lisämäärärahaa 10.500€ vuodeosaston
ravitsemuskustannuksiin (sisäiset menot, kohta 4411-4500) ja
lisätulot keittiön myyntituottoihin (sisäiset tulot, kohta 3141-4060).
Ehdotus:
Perusturvalautakunta
1) hyväksyy liitteen mukaiset 128.800 €:n määrärahamuutokset
talousarvioon 2020.
2) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi 122.000 €:n lisämäärärahan covid-kustannuksiin
sekä 10.500 €:n lisämäärärahan vuodeosaston
ravitsemuskustannuksiin ja 10.500€ lisätulon keittiön sisäisiin
myyntituottoihin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 23.11.2020 § 131
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi 122.000 €:n lisämäärärahan covid-kustannuksiin
sekä 10.500 €:n lisämäärärahan vuodeosaston
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ravitsemuskustannuksiin ja 10.500€ lisätulon keittiön sisäisiin
myyntituottoihin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2020 § 46
Lisämäärärahan tarve covid-kustannuksiin on tarkentunut ja se on
esitykseen korjattu.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy 135.000 €:n lisämäärärahan covid-kustannuksiin
sekä 10.500 €:n lisämäärärahan vuodeosaston
ravitsemuskustannuksiin ja 10.500€ lisätulon keittiön sisäisiin
myyntituottoihin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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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.
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2020 § 47
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että vastaavan sosiaaliohjaajan ja
perhetyöntekijän toimet muutetaan viroiksi kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksi saatettavat asiat
Valt 17.12.2020 § 48
Päätös:
Valtuutettu Aulis Nordberg kertoi Utsjoen vanhustentaloyhdistyksen
purkautumisesta ja omaisuuden luovutuksesta Utsjoen kunnalle.
Luovutettava omaisuus koskee vuokraoikeutta ja Seitakartano
nimistä aravavuokrataloa sekä Kiinteistöosakeyhtiö Seitakodin
osakekantaa.
Valtuutettu Väinö Guttorm tiedusteli tievalaistuksen rakentamista
kirkonkylän Ringi-tielle koskevan valtuustoaloitteen tilannetta.
Valtuustolle on tuotava tiedoksi mihin toimenpiteisiin aloitteiden
johdosta on ryhdytty. Todettiin, että kirkonkylän kaavateiden
katuvalaistus sisältyy investointiohjelmaan.
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen pe- Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
rusteet
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
39, 40, 41, 48
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusosoitus
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
valitusaika
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
42, 43, 44, 45, 46, 47

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Valituskirja

Pöytäkirja

4/2020

23

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.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
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.
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