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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 13:00 - 16:25 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kordelin Marjatta 13:00 - 16:25 Hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

 Nuorgam Eeva 13:00 - 16:25 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 13:00 - 16:25 Jäsen  
 Lukkari Sammol 13:00 - 16:25 Jäsen  
 Aikio Elle Kaaren 13:00 - 16:25 Varajäsen  
 Aikio Mika 13:00 - 16:25 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 
Poissa Porsanger Veikko Jäsen  
 Laiti Niila Varajäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Hekkanen Raimo Varajäsen  
 Valle Petteri Varajäsen  
 Nordberg Aulis Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 13:00 - 16:25 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 13:00 - 16:25 Pöytäkirjanpitäjä  
 Lukkari Minna 13:00 - 16:25 Tekninen sihteeri  
 Aikio Maria Sofia 13:00 - 16:25 Tulkki  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 Ilmari Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

1 - 27 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 23.2.2021 
 
 
 
Eeva Nuorgam Sammol Lukkari Anni Ahlakorpi § 9 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 01.03.2021 
 
 
Eeva Jaatinen 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 1 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 22.02.2021 § 1  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2021 6 
 
Kunnanhallitus § 2 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 22.02.2021 § 2  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sammol Lukkari ja Eeva Nuorgam. 
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Kunnanhallitus § 3 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 22.02.2021 § 3  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään Saamenkielen 
taidosta työtä- hanke. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin puheenjohtajan 
esittämällä lisäasialla täydennettynä esityslistan mukaisesti. 
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Kunnanhallitus § 4 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 22.02.2021 § 4  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitti ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 5 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 22.02.2021 § 5  

Kuntaan on tullut 3 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovu-
tusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on 
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen 
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto- 
oikeuteen.  
 
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 
muutosta valittamalla.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluo-
vutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kau-
pan kohteisiin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 6 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 17.12.2020 kokouksen täytäntöönpano 
 
12/00.02.00/2020 
 
Kh 22.02.2021 § 6  

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 4.1.2021. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuusto17122020kutsu 
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Kunnanhallitus § 7 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2021 
 
6/02.02.00/2017 
 
Kh 22.02.2021 § 7  

Valtuusto on kokouksessaan 17.12.2020 hyväksynyt vuoden 2021 
talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmat.  
 
Taloussuunnitelmassa valtuusto on hyväksynyt kunnan toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston antamia hallintokuntakohtaisia 
nettosummia ei saa toiminnassa ylittää. Mikäli ylitystarvetta tulee, on 
oikeus uuteen määrärahaan haettava talousarviovuoden aikana, 
ennen määrärahan käyttöä. Muutoksista taloussuunnitelmaan 
päättää valtuusto. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus antaa hallintokunnille liitteen mukaisen talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2021. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 2 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 8 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden määrärahajako, laskujen vastaanottajien ja 
hyväksyjien vahvistaminen 
 
18/02.00.00/2012 
 
Kh 22.02.2021 § 8  

Hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat 
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.  
Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja 
tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden 
käyttösuunnitelmat. 
 
Toimielin määrittää tilausoikeuden rajat talousarvion puitteissa. 
Tositteet ja laskut hyväksyy tulosalueen tai tulosyksikön 
vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö. 
 
Kokouksessa on nähtävillä kunnanhallituksen tehtävä/tulosalueiden 
määrärahanjako kunnanhallituksen talousarvion mukaisesti.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus vahvistaa kunnanhallituksen alaisten toimintojen 
määrärahajaon sekä nimeää määrärahaseurannan vastuuhenkilöt 
sekä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Keskushallinto  
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Tekninen lautakunta § 11 17.02.2020 
Kunnanhallitus § 15 24.02.2020 
Tekninen lautakunta § 49 03.07.2020 
Kunnanhallitus § 129 23.11.2020 
Kunnanhallitus § 9 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oikaisuvaatimus, Keco Oyn konkurssi ja toimenpiteet Nuorgamin monitoimitalon 
rakentamisessa 
 
8/10.03.02/2020 
 
Teknltk 17.02.2020 § 11 
  

Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Nuorgamin 
monitoimitalon/koulurakennuksen rakentamisesta KVR-urakkana. 
 
Rakennushanke sisältää yksikerroksisen koulurakennuksen 
rakentamisen uudisrakennuksena. Hankkeen laajuus on n. 590 k-
m2. 
 
Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa 25.11.2019 ja tarjousten 
jättöaika päättyi 13.1.2020 klo 14.00. 
 
Rakennusurakoista saatiin määräaikaan mennessä tarjouksia 2 kpl. 
 
Tarjouksen jättivät:       
Lapin elementtiasennus Oy  
Lehto Tilat Oy 
 
Tarjoajien todettiin täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Tarjoukset  
olivat tarjouspyynnön mukaisia, muutoin paitsi hinnan osalta. 
 
Koulun osalta valintaperusteena käytettiin pisteytykseen perustuvaa 
valintaa, jossa laatukriteerien (6 kpl) osuus on 40 pistettä ja hinnan 
60 pistettä. 
 
Halvin hintatarjous saa maksimimäärän 60 pistettä. Muiden 
tarjousten hintapisteet laskevat kaksi pistettä kun hinta nousee 1% 
eli 10% prosenttia kalliimpi tarjoushinta oikeuttaa 40 
hintapisteeseen, 30% ja kalliimpien tarjousten hintapisteet ovat nolla. 
Hintavertailussa käytetään urakan kokonaishintaa. 
 
1. Projekti-johtajan referenssit  
 
2. Urakoitsijan laatu-järjestelmä  
 
3. Urakoitsijan projektijohtajan Ylä-Lapin olosuhde-tuntemus  
 
4. Suunnitteluryhmän referenssit 
 
5. Suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma, energiatehokkuus 
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Tekninen lautakunta § 11 17.02.2020 
Kunnanhallitus § 15 24.02.2020 
Tekninen lautakunta § 49 03.07.2020 
Kunnanhallitus § 129 23.11.2020 
Kunnanhallitus § 9 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

6. Suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma  
 
7. Hinta  
 1. 2. 3. 4. 5. 

 
6. 7. 

 
Yht.  KVR-TARJOUS 

Lapin 
elementtir
akennus 

5 4 0 8 2 9 0 28 2 306 000 

Lehto Tilat 5 4 0 8 2 9 0 28 2 583 403 
          
          
 
Laatukriteereissä tarjoajat ovat pääosin tasaväkisiä. Lehto Tilat Oy ei 
yksilöi projektijohtajan Ylä-Lapin tuntemusta (kohta 3., 0 p).  
Kohdassa 5. on annettu molemmille E-luvun mukaisesti 2-pistettä. 
Kummallakaan tarjouksen jättäjistä ei ollut elinkaarinäkökulmaa, 
esim. aurinko- tai tuulivoimaa huomioituna.  
 
Kumpikaan tarjouksista ei täytä Julkaistussa Hilma ilmoituksessa 
arvioitua kustannusta (1 400 000 €). 
Hankkeesta on myös terhty TAKU laskelma ennen tarjouspyyntöä, 
jonka raamiin tarjoukset eivät myöskään sopineet. 
Kunta hylkää kaikki annetut tarjoukset. 
 
Ehdotus: 

 
Kaikki Nuorgamin monitoimitalon KVR-urakkatarjoukset hylätään ja 
esitetään edelleen kunnahallitukselle uuden toimintalinjauksen 
esittämistä hankkeen osalta. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

  
Kh 24.02.2020 § 15 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus keskustelee ja päättää jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus keskusteli asiasta, ja edellytti että viranhaltijat 
valmistelevat kattavat selvitykset ja laskelmat tulevan päätöksenteon 
pohjaksi. Vaihtoehdot tuodaan valtuustoseminaariin, joka pidetään 
seuraavan valtuuston kokouksen yhteydessä. 
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Tekninen lautakunta § 11 17.02.2020 
Kunnanhallitus § 15 24.02.2020 
Tekninen lautakunta § 49 03.07.2020 
Kunnanhallitus § 129 23.11.2020 
Kunnanhallitus § 9 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 
Teknltk 03.07.2020 § 49 
  

Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Nuorgamin 
monitoimitalon/koulurakennuksen rakentamisesta KVR-urakkana. 
 
Rakennushanke sisältää yksikerroksisen koulurakennuksen 
rakentamisen uudisrakennuksena. Hankkeen laajuus on n. 400 k-
m2. 
 
Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 15.05.2020 ja tarjousten 
jättöaika päättyi 22.06.2020 klo 14.00. 
 
Rakennusurakoista saatiin määräaikaan mennessä tarjouksia 1 kpl. 
 
Tarjouksen jätti:       
Keco Oy 
 
Ehdotus: 
 
Tarjoajan todettiin täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Urakkatarjous 
on tarjoajan antaman kirjallisen lisäselvityksen jälkeen 
tarjouspyynnön mukainen. 
 
Koulun osalta valintaperusteena käytettiin pisteytykseen perustuvaa 
valintaa, jossa laatukriteerien (6 kpl) osuus on 40 pistettä ja hinnan 
60 pistettä. 
 
Halvin hintatarjous saa maksimimäärän 60 pistettä. Muiden 
tarjousten hintapisteet laskevat kaksi pistettä kun hinta nousee 1% 
eli 10% prosenttia kalliimpi tarjoushinta oikeuttaa 40 
hintapisteeseen, 30% ja kalliimpien tarjousten hintapisteet ovat nolla. 
Hintavertailussa käytetään urakan kokonaishintaa. 
 
1. Projekti-johtajan referenssit 5 p 
 
2. Urakoitsijan laatu-järjestelmä 4 p 
 
3. Urakoitsijan projektijohtajan Ylä-Lapin olosuhde-tuntemus  
 
4. Suunnitteluryhmän referenssit 
 
5. Suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma, energiatehokkuus 
 
6. Suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma 8 p 
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Tekninen lautakunta § 11 17.02.2020 
Kunnanhallitus § 15 24.02.2020 
Tekninen lautakunta § 49 03.07.2020 
Kunnanhallitus § 129 23.11.2020 
Kunnanhallitus § 9 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
7. Hinta 60 p 
 
Laatukriteereissä tarjoajaa ei määritelty, koska muita tarjoajia ei 
ollut. 
 
Keco Oy:n tarjous 1 198 000 € on ainoa, ja vastaa annettua 
ennakkolaskelmaa ja budjettia.  
 
Nuorgamin koulun KVR-urakoitsijaksi valitaan Keco Oy. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
Kh 23.11.2020 § 129 
  

Utsjoki kilpailutti Nuorgamin monitoimitalon rakentamista 
ensimmäisen kerran vuoden alussa, mutta tekninen lautakunta joutui 
hylkäämään kaikki tarjoukset 17.2.2020 päätöksellä § 11, koska ne 
ylittivät varatut määrärahat. Hankinta kilpailutettiin uudestaan, jonka 
tuloksena tekninen lautakunta päätti päätöksellä § 49 3.7.2020 
hankkia Nuorgamin monitoimitalon KVR-rakennusurakan Keco 
Oy:ltä, joka jätti tarjouskilpailuun ainoan tarjouksen. 
Hankintasopimus allekirjoitettiin 3.9.2020. Urakan yhteissumma oli 1 
198 000 € (alv 0%). Keco Oy hakeutui kuitenkin konkurssiin 
16.10.2020 ja pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Matti Tolonen 
Oulusta. 
  
Utsjoen kunnan suostumuksella Keco Oy oli aloittanut omalla 
vastuullaan työt jo ennen vakuuden asettamista. Keco Oy käytti 
töissä aliurakoitsijoina maanrakennustöissä Sompiotrans Oy:tä, Kb 
Nostalgic Wind Ky:tä LVI-töissä ja maa-ainesten siirroissa Destia 
Oy:tä. Maanrakennustyöt, joita aliurakoitsijat toteuttivat, etenivät 
lähes valmiiksi ennen kuin urakoitsija ajautui maksukyvyttömyyteen. 
 
Pesänhoitaja on ilmoittanut, että pesä ei sitoudu 
urakkasopimukseen. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n 
lausunnon mukaan julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annettu laki ei salli sopimuksen siirtämistä 
uudelle urakoitsijalle olennaisesti muutettuna ja pesänhoitaja on 
ilmoittanut, että ei usko pääurakalle löytyvän jatkajaa alkuperäisin 
ehdoin. Sopimus on siten purettava.  
 
Sopimuksen purusta huolimatta maanrakennustyöt on perusteltua 
saattaa valmiiksi. Jo tehdyt työt jäävät kunnan eduksi, mutta Keco 
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Tekninen lautakunta § 11 17.02.2020 
Kunnanhallitus § 15 24.02.2020 
Tekninen lautakunta § 49 03.07.2020 
Kunnanhallitus § 129 23.11.2020 
Kunnanhallitus § 9 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oy ei ole maksanut töitä tehneille aliurakoitsijoille korvauksia töistä, 
jotka ovat tulleet kunnan hyödyksi. Aliurakoitsijoilta saatujen tietojen 
mukaan niiden saatavat Nuorgamin monitoimitalon urakasta ovat: 
Destia Oy 30031,49 € (alv 0%),  Kb Nostalgic Wind Ky 10513,28 (alv 
0%) ja Sompiotrans Oy 33554.67 euroa (alv 0 %). 
Maanrakennustöiden loppuun saattamiseksi ehdotetaan, että Destia 
Oy:n, Kb Nostalgic Wind ky:n ja Sompiotrans Oy:n sopimukset 
siirretään Keco Oy:n konkurssipesältä vastuineen ja oikeuksineen 
Utsjoen kunnalle ja työt teetetään mainituilla urakoitsijoilla aiempaa 
hinnoittelua soveltaen loppuun. Osana ratkaisua kunta ottaisi 
vastattavakseen mainittujen alihankkijoiden saatavat 
konkurssipesältä ja vastaavasti kunta vapautuisi aliurakoitsijoiden 
työstä saamaansa hyötyä vastaavasta maksuvelvollisuudesta 
konkurssipesän suuntaan. Kunnan kannalta järjestely tarkoittaa 
kuitenkin, että kunta ei voi kuitata Keco Oy:n konkurssipesän 
saatavaa omista saatavistaan pesältä, jotka muodostuvat jo 
maksetusta 35940 € maksupostista ja vahingonkorvauksesta, joka 
pesältä voidaan konkurssivalvonnassa vaatia purkautuneen 
sopimuksen perusteella.  
 
Valmistelussa oheismateriaalina: Lausunto sopimusten 
siirrettävyydestä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanjohtaja esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: 
1. 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan purkamaan Keco Oy:n 
kanssa 03.09.2020 tehdyn Nuorgamin monitoimitalon 
urakkasopimuksen. 
2.  
Kunnanhallitus päättää, että Nuorgamin monitoimitalon 
maanrakennustyöt saatetaan loppuun, minkä jälkeen loppu 
rakennusurakka kilpailutetaan uudelleen. 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopion 
ja kiinteistöpäällikkö Markku Porsangerin Nuorgamin monitoimitalon 
perustusten valmiiksi saattamista varten siirtämään oikeuksineen ja 
vastuineen Keco Oy:n alihankkijoina toimineiden Sompiotrans Oy:n, 
Kb Nostalgic Wind Ky:n (aputoiminimi: Utsjoen LVI-palvelu) ja 
Destian aliurakkasopimukset Keco Oy:n konkurssipesältä kunnalle 
maanrakennustöiden loppuunsaattamiseen.  
3.  
Kunnanhallitus valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Markku Porsangerin 
valmistelemaan Nuorgamin monitoimitalon uuden kilpailuttamisen 
kunnan kannalta parhaaksi katsotulla tavalla.  
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Päätös: 
 
Ennen asian käsittelyä Suomen hankintajuristit Oy:n Kalle Salava 
esitteli asiaan liittyvän valmistelun kunnanhallituksen jäsenille.Vt. 
kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger oli läsnä kokouksessa esittelyn 
ajan. 
 
Sammol Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. 
Toisena pöytäkirjantarkastajana asian käsittelyn ajan toimi Anni 
Ahlakorpi. 

  
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että 
 1. 
 kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan purkamaan Keco Oy:n 

kanssa 03.09.2020 tehdyn Nuorgamin monitoimitalon 
urakkasopimuksen, 

 2.  
 kunnanhallitus valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Markku Porsangerin 

valmistelemaan Nuorgamin monitoimitalon uuden kilpailuttamisen 
kunnan kannalta parhaaksi katsotulla tavalla.  

 
Kh 22.02.2021 § 9  
 

Kb Nostalgic Wind Ky ja Sompiotrans Oy ovat tehneet 
oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä seuraavin 
perustein 
 
1. päätöstä ei ole käsitelty oikeassa järjestyksessä ja 
2. päätöksen perusteena ollut asian esittely on ollut puutteellinen ja 
osin virheellinen. 
 
Perustelut: 
 
1. Utsjoen kunnan hallintosäännössä määritellään kunnan muiden 
toimielinten kuin valtuuston päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. 
Asiat päätetään 143 §:n mukaisesti viranhaltijan esittelystä. Esittelijä 
vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta 
valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle 
päätösehdotuksen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn 
pohjaehdotuksena. 
 
Utsjoen kunnanhallituksen 23.11.2020 pidetyn kokouksen 129 §:n 
osalta pöytäkirjasta ilmenee esittelijän päätösehdotus. 
Kunnanhallitus on päättänyt esittelijän päätösehdotuksesta 
poikkeavasti, jolloin asian käsittelytietona olisi tullut hallintosäännön 
150 §:n mukaan merkitä pöytäkirjaan esittelijän päätösehdotuksen 
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tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu sekä äänestykset: 
äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen 
tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta. 
 
Pöytäkirjassa ei kuitenkaan ole todettu hallintosäännön  150 §:n 
mukaisia käsittelytietoja. Esittelijän päätösehdotukseen puuttuminen 
ilman käsittelytietoja on muotovirhe. Päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä ja se tulee käsitellä uudelleen 
kunnanhallituksessa. 
 
2. Kunnanhallitukselle esitelty materiaali on ollut puutteellinen ja 
siinä on myös asiavirheitä: 
 
- Utsjoen kunta ei ole ilmoittanut aliurakoitsijoille, että Keco Oy ei ole 
asettanut vaadittua vakuutta määräaikaan mennessä. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 mukaisesti 
vakuus on annettava 21 vuorokauden kuluessa sopimuksen 
allekirjoittamisesta (sopimus allekirjoitettu 3.9.2020). Utsjoen kunta 
on antanut töiden jatkua, vaikka vakuutta ei ole annettu, ja tästä 
syystä aliurakoitsijoille on aiheutunut taloudellista vahinkoa. 
Aliurakoitsijat eivät pysty tarkistamaan ko. asiaa, koska sopimus on 
tilaajan (Utsjoen kunta) ja pääurakoitsijan (Keco Oy) välinen. 
 
- Kunnanhallitukselle ei ole tuotu esille tarpeeksi painokkaasti 
Nuorgamin monitoimitalon tulevaisuuteen liittyen oleellista asiaa. Jos 
maanrakennustöiden osalta Destia Oy:n, Kb Nostalgic Wind Ky:n ja 
Sompiotrans Oy:n sopimukset siirretään Keco Oy:n konkurssipesältä 
Utsjoen kunnalle ja työt teetetään mainituilla urakoitsijoilla aiempaa 
hinnoittelua soveltaen loppuun, niin sopimukset siirtyvät vastuineen 
ja oikeuksineen. Jos näin ei toimita, vastuut jo tehdystä työstä jäävät 
Keco Oy:n konkurssiin päättyneeseen sopimukseen. Käytännössä 
tämä tulee vaikuttamaan urakan jatkohinnoitteluun, koska tuleva 
urakoitsija joutuu pohjaamaan hinnoittelunsa epävarmuudelle.  
 
- Kunnanhallitukselle toimitetussa esittelytekstissä kerrotaan, että 
"Utsjoen kunnan kannalta aliurakoitsijoiden sopimusten siirto 
konkurssipesältä Utsjoen kunnalle tarkoittaisi kuitenkin, että kunta ei 
voi kuitata Keco Oy:n konkurssipesän saatavaa omista saatavistaan 
pesältä." Utsjoen kunta on kuitenkin jo tehdystä työstä velkaa 
konkurssipesälle. YSE 1998 -ehtojen 42 §:n 1. kohdan mukaisesti 
tilaaja on oikeutettu pidättämään maksamattomasta urakkahinnasta 
aliurakoitsijan riidattomat saatavat hyväksytystä työsuorituksesta. 
 
Ehdotus: 
 
1. Kohta 
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Asian käsittelyn yhteydessä kuultiin asianajaja Kalle Salavan selvitys 
tilanteesta. Keskustelun aikana hallituksen puheenjohtaja Ilmari 
Tapiola teki esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen, ettei hallitus 
hyväksy esittelijän esityksen 2- kohtaa. Kunnanhallituksen jäsenet 
kannattivat Tapiolan esitystä yksimielisesti, mikä tuli 
kunnanhallituksen päätökseksi asiassa. 
 
2. Kohta  
 
Asianajaja Kalle Salavalta on pyydetty lausunto oikaisuvaatimuksen 
väitteitä koskien. Lausunto on oheismateriaalina. 
 
Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen 1. kohdan ja oikaisee 
päätöstään edellä 1. kohdassa esitetyllä tavalla sekä hylkää 
oikaisuvaatimuksen 2. kohdan osalta eli muilta osin perusteettomana 
asianajaja Kalle Salavan lausunnossa tarkemmin esitetyillä 
perusteilla. 
 
Kokouksessa annettu täydennetty ehdotus: 
 
1. Kohta 
 
Asian aikaisempi käsittely: 
 
Asian käsittelyn yhteydessä kuultiin asianajaja Kalle Salavan selvitys 
tilanteesta. Keskustelun aikana hallituksen puheenjohtaja Ilmari 
Tapiola teki esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen, ettei hallitus 
hyväksy esittelijän esityksen 2- kohtaa. Kunnanhallituksen jäsenet 
kannattivat Tapiolan esitystä yksimielisesti, mikä tuli 
kunnanhallituksen päätökseksi asiassa. 
 
Urakkasopimus 3.9.2020 Keco Oy:n kanssa on purettu.  
Nuorgamin monitoimitalon uusi rakentamista koskevan urakan 
kilpailutus on tehty ja tekninen lautakunta on 5.2.2021 pitämässään 
kokouksessa valinnut uuden urakoitsijan rakentamaan Nuorgamin 
monitoimitalon. 
 
Edellä olevan perusteella maatöitä ei näin ollen teetetä kunnan 
toimintana loppuun. Koska aliurakoitsijat ovat sopimussuhteessa 
Keco Oy:ön tulee yritysten saatavat valvoa yhtiön konkurssissa. 
Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen 1. kohdan osalta. 
 
2. Kohta  
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Asianajaja Kalle Salavalta on pyydetty lausunto oikaisuvaatimuksen 
väitteitä koskien. Lausunto on oheismateriaalina. 
 
Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen 2. kohdan osalta 
asianajaja Kalle Salavan lausunnossa tarkemmin esitetyillä 
perusteilla. 
 
Päätös: 
 
Sammol Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. 
Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Sammol Lukkarin tilalle valittiin 
Anni Ahlakorpi. 
 
Keskustelun aikana kunnanhallitus piti tauon klo 13.50-13.55. Tauon 
jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että kaikki 
alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat läsnä 
kokouksessa. 

  
 Kokouksessa annettu täydennetty ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Jakelu Oikaisuvaatimuksen tekijät  
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Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimus 
 
80/01.01.00/2020 
 
Sivltk 03.11.2020 § 143 
  

Sivistyslautakunta on pyytänyt 27.8.2020 pitämässään kokouksessa 
sivistysjohtaja-rehtoria selvittämään Utsjokisuun koulun ja 
Saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimuksiin liittyviä 
pätevyysvaatimuksia. 
 
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion yhteistä rehtorin virkaa 
perustettaessa on rehtorilta edellytetty koulun opetuskielten hallintaa 
(Valtuusto §34/16.6.2015). Tällä on tarkoitettu sekä suomen että 
saamen kielen hallintaa. 
 
Valtuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön (Valt 19.06.2017 § 
38). Uuden hallintosäännön myötä kumoutuu vanha johtosääntö. 
Samalla myös mm. rehtorin kielitaitovaatimus täytyy määritellä 
uudelleen. 
 
Laki opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
14.12.1998/986 sanotaan 
 
3§ Kielitaitovaatimukset 
 
” Rehtorilla tulee olla oppilaitoksen opetuskielessä tai ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain mukaisessa järjestämisluvassa 
määrätyssä opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.” 
 
Laki opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista edellyttää 
rehtorilta nimenomaan oppilaitoksessa annettavan opetuskielen 
hallintaa. Laissa ei vaadita kaikkien niiden kielten hallintaa, joita 
oppilaitoksessa käytetään. Saamelaislukiossa, kuten muissakin 
Suomen lukiossa, opetus tapahtuu äidinkieltä lukuun ottamatta 
pääsääntöisesti suomen tai ruotsin kielellä. Tämä johtuu siitä, että 
ylioppilaskirjoituksen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet järjestetään 
suomen, ruotsin tai saamen kielellä, mutta muut reaaliaineet voidaan 
kirjoittaa vain joko suomen tai ruotsin kielellä (Laki 
ylioppilastutkinnosta 502/1998 1§ ja 3§). 
 
Saamelaislukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden opetus järjestetään 
joko saamen tai suomen kielellä, mutta muuten opetuksessa 
käytetään pääsääntöisesti suomen kieltä. 
 
Perusopetuslaki 21.8.1998/628 
 
10§ Opetuskieli 
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”Koulun opetuskieli ja muualla kuin koulussa järjestettävässä 
opetuksessa käytettävä kieli on joko suomi tai ruotsi. Opetuskielenä 
voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Lisäksi osa 
opetuksesta voidaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppilaan 
omalla kielellä, jos se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata 
opetusta. (23.12.1999/1288) 
 
Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien 
oppilaiden opetus tulee antaa pääosin saamen kielellä.” 
 
Lukiossa opetuskieli voi olla vain joko suomi tai ruotsi, kun taas 
peruskoulussa voi olla näiden lisäksi myös saame, viittomakieli tai 
romani. Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion yhteiseen rehtorin 
virkaan on yhdistetty kaksi erilaista yksikköä. Lukion rehtorin 
kielitaitovaatimuksena voi olla vain joko suomi tai ruotsi, kun 
peruskoulun puolella kielitaitovaatimuksena voi myös olla saame. 
Kielitaitoa määriteltäessä otetaan huomioon sivistyspuolen 
organisaatiorakenteen muutosehdotus, jossa on ehdotettu 
saamelaislukion ja Utsjokisuun koulujen rehtoreiden ja 
apulaisjohtajien kielitaitovaatimukset. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 
Saamelaislukion ja Utsjokisuun rehtorin viran 
kelpoisuusvaatimuksena kielitaidon osalta on opetuskielten hallinta 
eli suomi ja saame. 
 
Päätös: 
 
Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

  
 
Sivltk 01.12.2020 § 152 
  

Sivistyslautakunta on määrännyt 3.11.2020 pitämässään 
kokouksessa sivistysjohtaja-rehtoria selvittämään Utsjokisuun 
koulun ja Saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimuksiin liittyviä 
pätevyysvaatimuksia. 
 
Uuden organisaatiomallin mukaan Utsjokisuun koulun ja 
saamelaislukion rehtorin viran kielivaatimuksena olisi koulujen 
opetuskieli eli suomi. 
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Ehdotus: 
 
Lautakunta päättää esittää valtuustolle, että Utsjokisuun koulun ja 
saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimuksena olisi koulujen 
opetuskieli eli suomi 
 
Päätös: 
 
Lautakunta päättää esittää valtuustolle uuden organisaatiomallin 
mukaisesti että Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtorin viran 
kielitaitovaatimuksena olisi koulujen opetuskieli eli suomi. 
 

  
 
Kh 22.02.2021 § 10  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle uuden 
organisaatiomallin mukaisesti, että Utsjokisuun koulun ja 
saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimuksena on koulujen 
opetuskieli eli suomi.  
 
Päätös: 
 
Ilmari Tapiola esitti, että Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion 
rehtorin viran kielitaitovaatimuksena on suomi ja saame. Perusteena 
kielitaitovaatimukselle Tapiola esittää, että kuntastrategian mukaan 
kunnan pitää pyrkiä siihen, että suomen ja saamen kielet ovat tasa-
arvoisessa asemassa. Lisäksi koulun oppilasmäärät pienenevät eikä 
erillisen apulaisrehtorin palkkaaminen ole taloudellisesti järkevää. 
Lukion kehittämisessä on tärkeää, että saamelaislukion rehtori 
hallitsee myös saamen kielen. Ehdotus on virheellinen koulujen 
opetuskielen osalta, koulujen opetuskieliä ovat suomi ja saame. 
Ilmari Tapiolan esitystä ei kannatettu. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Ilmari Tapiola jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. Perustelut ovat 
edellä esitetyn mukaiset. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Organisaatiorakenteen uudistaminen sivistysosastolla 
 
Sivltk 03.11.2020 § 142 
  

Tällä hetkellä Utsjoen kunnassa työskentelee sivistysosastolla 
sivistysjohtaja-rehtori, jolla on Karigasniemen ja Nuorgamin 
peruskoulujen rehtorin tehtävät sekä kansalaisopiston rehtorin 
tehtävät sivistysjohtajan tehtävien lisäksi. Karigasniemen koululla on 
apulaisrehtori ja Nuorgamin koululla on apulaisjohtaja. Utsjokisuun 
koululla ja Saamelaislukiolla on yhteinen rehtori. Lisäksi lukiolla on 
apulaisrehtorin tehtäviä hoitava opettaja. Varhaiskasvatusjohtaja 
vastaa koko kunnan varhaiskasvatuksesta. 
 
Vapaa-aikasihteerin vastuualueeseen kuuluu nuorisotoimen, 
kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen sekä liikuntatoimen tehtävät. 
Kirjastotoimenjohtaja vastaa kirjaston toiminnasta. 
 
Organisaatiorakenteen uudistuksella pyritään tasapuolisempaan 
työn jakautumiseen ja työntekijöiden jaksamiseen. 
 
Uusi organisaatiorakenne malli: 
 
SIVISTYSJOHTAJA-KANSALAISOPISTON REHTORI (suomi ja 
saame) 
 
  SIVISTYSOSASTON JA  
   KANSALAISOPISTON  
    YHTEINEN 
 SIHTEERI 
 
 SAAMELAISLUKION JA UTSJOKISUUN REHTORI 
  (suomi ja saame) 
 
  SAAMELAISLUKION JA UTSJOKISUUN 
   KOULUJEN SIHTEERI 
 
 SAAMELAISLUKION APULAISJOHTAJA (suomi) 
 
 UTSJOKISUUN APULAISJOHTAJA (saame) 
 
 KARIGASNIEMEN JA NUORGAMIN KOULUJEN 
  REHTORI (saame) 
 
 NUORGAMIN KOULUN APULAISJOHTAJA 
 
 VARHAISKASVATUSJOHTAJA 
 
 KIRJASTOTOIMEN JOHTAJA 
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  KIRJASTOVIRKAILIJA 
 
 VAPAA-AIKASIHTEERI (nuoriso-, kulttuuri- ja  
  vapaa-aika) 
 
  NUORISOTYÖNTEKIJÄ 
 
  LIIKUNTAOHJAAJA (liikuntatoimi) 50% 
 
Mikäli liikuntaohjaajan toimen hoitamiseen saataisiin ulkopuolista 
rahoitusta, muutosehdotuksen taloudelliset vaikutukset pysyisivät 
suunnilleen samalla tasolla kuin mitä ne ovat tällä hetkellä. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy organisaatiorakenneuudistuksen mallin. 
 
Sivistyslautakunta määrää sivistysjohtaja-rehtorin valmistelemaan 
virkoihin ja toimiin kohdistuvat muutokset. 
 
Päätös: 
 
Sivistyslautakunta toteaa, että organisaatiorakenneuudistus 
tarvitaan. Tämä esitelty malli on hyvä pohja etenemiselle, mutta 
tälläisenaan sitä ei voida hyväksyä. Sivistyslautakunta määrää 
sivistysjohtaja-rehtorin jatkovalmistelemaan 
organisaatiorakenneuudistusta ja valmistelemaan virkoihin ja toimiin 
kohdistuvat muutokset. 

  
Sivltk 01.12.2020 § 151 
  

Sivistyslautakunta käsitteli sivistystoimen organisaatiorakenteen 
uudistamista edellisessä kokouksessaan 3.11.2020. Päätöksessään 
lautakunta määräsi sivistysjohtaja-rehtorin tarkentamaan uutta 
rakenne mallia. Uusi organisaatiorakennemalli olisi seuraava:  
 
ORGANISAATIORAKENNE: 
 
Sivistysjohtaja (suomi)  
  Sivistysosaston ja kansalaisopiston sihteeri 
   (suomi ja saame)  
 Saamelaislukion ja Utsjokisuun rehtori (suomi)  
   Saamelaislukion apulaisjohtaja 
(saame ja    suomi)  
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                          Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulujen 
   kanslisti (suomi ja saame) 
  Opettajat ja muu henkilökunta  
 Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen rehtori sekä 
  kansalaisopiston rehtori (suomi)  
  Nuorgamin koulun apulaisjohtaja (suomi ja 
   saame) 
  Kanslisti (50%)  
  
 Varhaiskasvatusjohtaja (suomi ja saame)   
  Varhaiskasvatusopettajat ja-ohjaajat      
 Kirjastotoimenjohtaja (suomi ja saame)   
                            Kirjastovirkailija  
  
 Vapaa-aikasihteeri (nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aika) 
  (suomi ja saame)   
                           Nuorisotyöntekijä  
  Liikunnanohjaaja (liikuntatoimi) 50%  
 
Uudessa organisaatiomallissa Karigasniemen ja Nuorgamin kouluille 
perustettaisiin uusi rehtorin virka, jonka tehtäviin kuuluisi myös 
kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Tällöin sivistysjohtaja toimisi 
molempien rehtoreiden ja apulaisjohtajien esimiehenä. 
Saamelaislukiolle perutettaisiin apulaisjohtajan virka. Talousarviossa 
vuodelle 2021 on otettu huomioon mahdolliset perustettavat uudet 
virat. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen uuden 
organisaatiomallin. 
 
Lautakunta päättää esittää valtuustolle Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen rehtorin viran perustamista. 
  
Lautakunta päättää esittää valtuustolle apulaisjohtajan viran 
perustamista saamelaislukiolle 
 
Muutosehdotus: 
 
Lautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen uuden 
organisaatiomallin seuraavin muutoksin ja lisäyksin:  
 
Lautakunta päättää esittää valtuustolle apulaisrehtorin viran 
perustamista Utsjokisuun koululle ja Saamelaislukiolle. 
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Sivistyslautakunta § 142 03.11.2020 
Sivistyslautakunta § 151 01.12.2020 
Kunnanhallitus § 11 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun apulaisrehtorin 
päävastuualue on saamelaispedagogiikka ja kielitaitovaatimuksena 
saamen ja suomen kielet. 
 
Lautakunta päättää esittää valtuustolle Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen rehtorin viran perustamista. 
 
Lautakunta päättää esittää valtuustolle, että Karigasniemen koulun 
apulaisrehtorin virka lakkautetaan. 
 
Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen sekä kansalaisopiston 
rehtorin kielitaitovaatimuksena saamen ja suomen kielet. 
 
Päätös: 
 
Muutosehdotuksen mukaan. 

  
 
Kh 22.02.2021 § 11  
 

 Sivistyslautakunta on esittänyt, että Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen perustettavan rehtorin viran toimenkuvaan kuuluisi 
kansalaisopiston rehtorin tehtävät.  

 Kansalaisopiston rehtorin tehtävät sopivat kuitenkin paremmin 
sivistysjohtajan toimenkuvaan sekä muut kansalaispiston tehtävät 
sivistystoimen hallinnossa hoidettaviin tehtäviin.  
 
Sivistyslautakunta on esittänyt, että Saamelaislukioon ja Utsjokisuun 
kouluun perustetaan apulaisrehtorin virka. Saamelaislukion ja 
Utsjokisuun kouluun perustettavan apulaisrehtorin päävastuualue 
olisi saamelaispedagogiikka ja kielitaitovaatimuksena saamen ja 
suomen kielet.  
 
Seuraavassa vaihtoehdot eri mahdollisuuksista: 
 

  Rehtori/apulaisrehtori/apulaisjohtaja 
   
  1. Rehtori on virassa oleva ns.virkarehtori 
  2. Lukion apulaisrehtori voi olla virassa oleva ns.virka-apulaisrehtori 
  (OVTES OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN  

OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET II Palkka 5§ ja 
III Työaika 12§)  
3. tai apulaisrehtori voi olla opettajanviran haltija, jolle on määrätty 
apulaisrehtorin tehtävät (OVTES OSIO B LIITE 2 LUKIO II 
Viranhaltioiden työaika 4§) 
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Sivistyslautakunta § 142 03.11.2020 
Sivistyslautakunta § 151 01.12.2020 
Kunnanhallitus § 11 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

4. Apulaisjohtaja on opettajanviran haltija, jolle on määrätty koulun 
johtajan tehtävät (OVTES OSIO B LIITE 1 PERUSKOULU III 
Viranhaltioiden työaika 9§) 
 
Koulun oppilasmäärä huomioiden ei koululla tarvita kahta ns. 
virkarehtoria. Lisäksi palkkakustannukset "rehtori ja virassa oleva 
apulaisrehtori mallissa" ovat merkittävästi suuremmat kuin mallissa, 
jossa koululla on rehtorin lisäksi opettajaviran haltija, jolle on 
määrätty apulaisrehtorin tehtävät. 
 
Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun on järkevää valita edellä 
oleva 3. vaihtoehto, eli opettajaviran haltija määrätään 
hoitamaan koulujen apulaisrehtorin tehtävät. Vastuualue ja 
kielitaitovaatimus on sivistyslautakunnan esityksen mukainen.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy sivistystoimen 
esittämän organisaatiomuutoksen ja esitykset virkajärjestelyistä ja 
viran perustamisesta siten muutettuna, että 
 
Kansalaisopiston rehtorin tehtäviä ei liitetä Karigasniemen ja 
Nuorgamin kouluille perustettavan rehtorin viran toimenkuvaan vaan 
rehtorin tehtävät kuuluvat sivistystoimenjohtajalle ja muut 
kansalaisopiston hallinnolliset tehtävät jäävät hoidettavaksi 
sivistystoimen hallintoon. 
  
Saamelaislukioon ja Utsjokisuun kouluun ei perusteta apulaisrehtorin 
virkaa, vaan apulaisrehtorin tehtäviä hoitamaan voidaan määrätä 
opettajaviran haltija. Kielitaitovaatimus on saamen ja suomen kielet 
ja päävastuualueena on saamelaispedagogiikka. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esitti sivistyslautakunnalle, että lautakunta 
selvittää ja alkaa valmistella kielijaostojen mahdollista lakkauttamista 
ja siihen liittyvää hallintosäännön muutosta. 
 

 
Jakelu Valtuusto  
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Sivistyslautakunta § 96 01.06.2020 
Kunnanhallitus § 12 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Viran muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2021 alkaen 
 
48/01.01.00/2020 
 
Sivltk 01.06.2020 § 96 
  

Utsjoen kunnassa on ollut haettavana useaan otteeseen vuosina 
2019 ja 2020 50 % varhaiskasvatuksen erityisopettajan/50 % 
varhaiskasvatusopettajan virka. Vuonna 2019 virkaa haki yksi hakija, 
jolla ei ollut viran edellyttämä kelpoisuutta. Keväällä 2020 
määräaikaan mennessä saapui 3 hakemusta, joista kahdella on 
erityisopettajan kelpoisuus. Toinen erityisopettajan kelpoisuuden 
omaavista hakijoista veti hakemuksensa pois. Hakijat ovat toimineet 
perusopetuksen erityisopettajina. Kenelläkään hakijoista ei ole 
kokemusta varhaiskasvatusopettajan töistä. Useista ilmoituksista 
huolimatta ei ole tullut hakemuksia henkilöiltä, joilla olisi sekä 
erityisopettajan pätevyys että kokemusta varhaiskasvatuksen 
opettajan töistä.  
 
Varhaiskasvatuksen opettajalla on päävastuu lasten kasvatuksesta 
ja opetuksesta sekä lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja 
arvioinnista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja 
arviointi ovat varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä.  
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana suunnittelemassa, 
toteuttamassa ja arvioimassa lapsen arkeen tarvittavia tukimuotoja. 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee yhteistyötä puheterapeutin, 
varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä tutkivien ja kuntouttavien 
tahojen kanssa. Tukea tarvitsevien esioppilaiden kohdalla veo tekee 
yhteistyötä myös perusopetuksen opettajien ja erityisopettajan 
kanssa. 
 
Sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan työ on varsin vaativaa ja vastuullista.  
Varhaiskasvatuslain 37 § mukaan päiväkodissa kasvatus-, opetus- 
ja 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. 25 § mukaan kunnan 
käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta 
vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita. 
 
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että 50 % 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan/50 % varhaiskasvatuksen 
opettajan virka muutetaan rekrytoinnin haastavuuden vuoksi 100 % 
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Sivistyslautakunta § 96 01.06.2020 
Kunnanhallitus § 12 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2021 alkaen. 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut toteutetaan tarvittaessa 
ulkopuolisena ostopalveluna. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin. 
 

  
Kh 22.02.2021 § 12  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan sivistyslautakunnan esityksen ja 
esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 50% 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan / 50% varhaiskasvatuksen 
opettajan virka muuttamisen 100% varhaiskasvatuksen opettajan 
viraksi 1.1.2021 alkaen lautakunnan esittämillä perusteluilla. 
  
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 13 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koordinoima ESR- rahoitteinen saamen kielten 
kääntäjähanke 
 
14/00.04.02/2021 
 
Kh 22.02.2021 § 13 Saamelaisalueen koulutuskeskus on käynnistämässä saamen 

kielten kääntäjähanketta, jonka rahoittamiseksi haetaan avustusta 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rakennerahoituksesta 25.2.2021 
mennessä. 

 
 Hankesuunnitelmasta lyhyesti:  
 
 Saamelaisalueella on pulaa kääntäjistä, ja siksi hankkeen 

tavoitteena on kouluttaa pilottihankkeella nopealla aikataululla lisää 
kääntäjiä saamelaisalueen toimijoiden käännöstarpeita varten. 
Runsaasta käännöstarpeesta huolimatta saamelaisessa 
yhteiskunnassa ei ole riittävästi kääntäjien virkoja, eli 
yhteiskunnassa tarvitaan myös omaa yrittäjyyttä kääntämisen alalla. 
Saamen kielilaki edellyttää virallisten asiakirjojen kääntämistä, ja 
valtion toimijat tuottavat toiminnastaan tietoa kääntämällä. Samoin 
saamenkielistä oppimateriaalia ja kirjallisuutta tuotetaan 
kääntämällä. Käytännön tarpeista huolimatta Suomesta puuttuu 
edelleen saamen kielien kääntäjäkoulutus. Oulun yliopiston saamen 
kielten opintoihin mahtuu jonkin verran kääntämisen kursseja, joissa 
opiskelijat saavat tuntumaa kääntämiseen, mutta tämä ei 
selvästikään riitä. Saamelaisessa yhteiskunnassa on pystyttävä 
nopeasti vastaamaan kasvavaan kääntäjien tarpeeseen. 

  
 Käännöskoulutushanke on valmisteltu yhteistyössä saamelaisalueen 

toimijoiden kanssa ja nimenomaan näiden tahojen kielipalveluiden 
tuottamisen näkökulmasta. Saamelaisalueen kunnat tarvitsevat 
kääntäjiä, koska niiden on Saamen kielilain mukaan käännätettävä 
viralliset ilmoitukset saameksi, ja lisäksi koulut tarvitsevat 
käännösmateriaalia. Kuntien lisäksi myös Saamelaiskäräjät hyötyy 
koulutuksesta, sillä etenkin oppimateriaalityössä tarvitaan kääntäjien 
palveluksia. Oulun yliopisto hyötyy koulutuksesta, sillä se voi tarjota 
opiskelijoilleen käännöskoulutuksen opintoja sivuaineopintoina, ja 
tämä puolestaan vahvistaa saamen kielten asiantuntijoiden ja 
opiskelijoiden ammattitaitoa kääntäjinä. Myös usean paikallisen 
toimijan on käännätettävä mm. nettisivujaan ja tuotettava tietoa 
saameksi. Hankkeen toteuttamalla koulutuksella tulee olemaan 
saamelaisessa yhteiskunnassa työllistävä vaikutus. 

  
 Hankkeen suunnittelussa on otettu mallia aiemmasta kuntien ja 

Giellagas-instituutin kanssa toteutuneesta yhteishankkeesta 
Saamen kielten tulkkaus -hanke (ESR, S21804). 
Kääntäjäkoulutushanke toteutuu pitkälti samalla mallilla 
toimijayhteisön tarpeita kuunnellen. Hankesuunnitelma 
oheismateriaalina. 
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Kunnanhallitus § 13 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Hankeen kokonaisbudjetti on 219.727 euroa. Kuntien osuus 
rahoituksesta (Utsjoki, Inari ja Enontekiö) on yhteensä 36.000 euroa. 
Utsjoen kunnan osuus vuonna 2021 on 2912 euroa ja vuonna 2022 
9.088 euroa, yhteensä 12.000 euroa (5,46 %) 

 Hankkeen kokonaisbudjetti on oheismateriaalina. 
 

Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta sitoutuu hakkeeseen, mikäli hankkeelle myönnetään 
haettu rahoitus ja mikäli muut osatoteuttajat sitoutuvat 
hankesuunnitelman ja budjetin mukaisesti osaltaan hankkeeseen. 
Utsjoen kunnan osuus on yhteensä vv. 2021-2022 12.000 euroa. 
Vuoden 2022 osuus otetaan huomioon vuoden 2022 talousarvion 
laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 
Jakelu Saamelaisalueen koulutuskeskus  
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Kunnanhallitus § 14 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistö Oy Seitakodin yhtiökokousedustajien nimeäminen 
 
13/00.04.05/2021 
 
Kh 22.02.2021 § 14  

Utsjoen vanhustentaloyhdistys ry on luovuttanut 1.1.2021 
allekirjoitetulla luovutuskirjalla Utsjoen kunnalle KOY Seitakodin 
koko osakekannan. Valtuusto on 14.6.2019 § 31 antanut 
konserniohjauksen, jonka mukaisesti KOY Seitakoti tullaan 
fuusioimaan KOY Ringinvatroon vuoden 2021 aikana. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa KOY Seitakodin 
yhtiökokoukseen/osakaskokoukseen. 
 
Päätös: 
 
Marjatta Kordelin esitti, että Sammol Lukkari valitaan edustajaksi 
KOY Seitakodin yhtiökokoukseen/osakaskokoukseen. Esitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Sammol Lukkari esitti, että Eeva Nuorgam valitaan edustajaksi KOY 
Seitakodin yhtiökokoukseen/osakaskokoukseen. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 

  
Jakelu Nimetyt edustajat  
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Kunnanhallitus § 15 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2021 
 
8/07.02.00/2017 
 
Kh 22.02.2021 § 15  

Kunnalliset ilmoitukset on vuonna 2020 julkaistu ilmoitustaulun 
lisäksi kunnan www-sivuilla sekä paikallislehti Inarilaisessa.  
 
Kuntalain 108 §:ssä säädetään kunnallisista ilmoituksista 
seuraavasti: ”Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muualla kunnan päättämällä 
tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, 
jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät 
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan 
kuluttua.” 
 
Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, 
pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä sekä esim. vaaleja tai  
kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Kunnallisissa ilmoituksissa 
noudatetaan lisäksi erityislainsäädännön määräyksiä.   
 
Utsjoen kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa 
kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. 
Kunnanhallitus muun muassa päättää siitä, mitä kanavia ja julkaisuja 
kunta käyttää ilmoituksissaan. 
 
Kuntalaisten tasapuolisen tiedonsaannin varmistamiseksi on 
tarkoituksenmukaista julkaista kunnallisia ilmoituksia julkisen 
tietoverkon lisäksi myös alueella ilmestyvässä lehdessä. 
 
Ilmoitusten hinta paikallislehti Inarilaisessa vuonna 2020 oli 1000,00 
euroa/kk eli 12.000,00 euroa/vuosi (+alv 24%). 
 
Paikallislehti Inarilaisen tarjous vuodelle 2021 on nähtävillä 
kokouksessa. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus hyväksyy paikallislehti Inarilaisen tarjouksen vuodelle 
2021 1000,00 euroa/kk eli 12.000,00 euroa/vuosi (+alv 24%). 
 
Lisäksi kunnanhallitus päättää hallintosäännön 5 §:n nojalla antaa 
seuraavat ohjeet kunnan ilmoitusten julkaisemisesta: 
 
Kunnan ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla 
yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (www.utsjoki.fi) ja 
paikallislehti Inarilaisessa sekä erityislainsäädännön niin 
edellyttäessä kunnan virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee 
kunnanvirastolla. 
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Kunnanhallitus § 15 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Avoimista viroista ja toimista ilmoitetaan kunnan virallisen 
ilmoitustaulun, yleisen tietoverkon ja paikallislehti Inarilaisen lisäksi 
www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi palveluissa. Lisäksi rekrytoiva 
yksikkö voi käyttää harkintansa mukaan valitsemiaan sanoma- tai 
ammattilehtiä. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa hallintokunnat julkaisemaan muita 
tapauskohtaisesti tarpeellisiksi katsomiaan ilmoituksia. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 16 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuonna 2021 toimitettavien vaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan jäsenten nimeäminen 
 
104/00.00.00/2020 
 
Kh 22.02.2021 § 16  

Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa kutakin 
äänestysaluetta varten vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään 
kolme. 
 
Vaalitoimikuntaan tulee nimetä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
yksi varsinainen jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita 
kuitenkin on oltava vähintään kolme. 
 
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. 
Vaalilautakunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain 
esteellisyyssääntelyä. 
 
Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas, 
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. 
Vaalitoimikunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain 
esteellisyyssääntelyä. 
 
Vuonna 2019 toimitettujen vaalien vaalilautakuntien- ja toimikunnan 
jäsenet oli nimetty seuraavasti: 
 
Outakosken vaalilautakunta: Puheenjohtaja Samuel Paltto, 
varapuheenjohtaja Jorma Olavi Nuorgam ja jäsenet Liisa Länsman, 
Bertta Katekeetta-Kulju ja Niilo J. Rasmus sekä varajäsenet Antti 
Piera Valle, Hansa Rasmus, Marjo Paltto, Reija Ukkola ja Esko 
Härkönen. 
 
Kirkonkylän vaalilautakunta: Puheenjohtaja Juhani Harjunharja, 
varapuheenjohtaja Marketta Vuolab ja jäsenet Marjut Mellanen, 
Risto Salonen ja Tarja Halonen sekä varajäsenet Liisa Valle, Ossi 
Pursiheimo, Maarit K. Länsman, MarjaLeena Niiranen ja Armas 
Nuorgam. 
 
Nuorgamin vaalilautakunta: Puheenjohtaja Matti Junttila, 
varapuheenjohtaja Johannes I. Halonen ja jäsenet Aslat Jon 
Länsman, Soile Rikkonen ja Olavi Guttorm sekä varajäsenet Elli 
Aurala, Jaana Naapanki, Esa Simonen, Lasse Johansen ja Pekka 
Länsman. 
 
Vaalitoimikunta: Puheenjohtaja Eeva Niittyvuopio, 
varapuheenjohtaja Klemet Halonen ja jäsen Erkki Malin sekä 
varajäsenet Markku Siitonen, Oiva Guttorm, Ara Aikio, Marjatta 
Kordelin ja Terttu Pursiheimo. 
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Kunnanhallitus § 16 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää kuntavaalien vaalilautakuntien ja -
toimikunnan jäsenet. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi kuntavaalien vaalilautakuntien- ja toimikunnan 
jäsenet oli nimetty seuraavasti: 
 
Outakosken vaalilautakunta: Puheenjohtaja Esko Härkönen, 
varapuheenjohtaja Jorma Olavi Nuorgam ja jäsenet Tanja 
Niittyvuopio, Tarmo Pieski ja Niilo J. Rasmus sekä varajäsenet Antti 
Piera Valle, Hansa Rasmus, Marjo Paltto, Tanja Boren ja Samuel 
Paltto. 
 
Kirkonkylän vaalilautakunta: Puheenjohtaja Tarja Halonen, 
varapuheenjohtaja Marketta Vuolab ja jäsenet Kari Keskinen, Oili 
Karpoff ja Torkell Rasmussen sekä varajäsenet Liisa Valle, Ossi 
Pursiheimo, Erkki Malin, Leena Aikio ja Armas Nuorgam. 
 
Nuorgamin vaalilautakunta: Puheenjohtaja Matti Junttila, 
varapuheenjohtaja Johannes I. Halonen ja jäsenet Aslat Jon 
Länsman, Titta Länsman ja Olavi Guttorm sekä varajäsenet Elli 
Aurala, Jaana Naapanki, Esa Simonen, Lasse Johansen ja Pekka 
Länsman. 
 
Vaalitoimikunta: Puheenjohtaja Sirpa Halonen, varapuheenjohtaja 
Pentti Morottaja ja jäsen Erkki Malin sekä varajäsenet Markku 
Siitonen, Oiva Guttorm, Lasse Kunttu, Rita Nurmenrinta ja Katriina 
Halonen. 

  
 
Jakelu Keskusvaalilautakunta  
 Nimetyt jäsenet  
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Kunnanhallitus § 17 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Väliaikaisten varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan 
 
104/00.00.00/2020 
 
Kh 22.02.2021 § 17  

Vaalien toimittamisesta kunnassa huolehtii valtuuston asettama 
keskusvaalilautakunta. Lautakunta on päätösvaltainen 
viisijäsenisenä. Jos keskusvaalilautakunnan varajäsen on kuollut 
taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa 
määrätä väliaikaisen varajäsenen. Varajäsenet nimetään 
kutsumisjärjestyksessä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on 
huolehdittava siitä, että lautakunta on kokouksissaan aina 
päätösvaltainen. Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi 
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn siitä lukien, kun 
häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle. 
Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla 
keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 
Keskusvaalilautakunnan toiminnassa sovelletaan hallintolain 27-30 
§:n esteellisyyssääntelyä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää keskusvaalilautakunnan väliaikaisiksi 
varajäseniksi vuonna 2021 toimitettaviin vaaleihin seuraavat 
henkilöt, henkilöt nimetään kutsumisjärjestyksessä: 
 
Heidi Keskitalo 
Raimo Länsman 
Pilvi Guttorm 
Raija Lehmonen 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Nimetyt jäsenet  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha talousarvio 2021, perusturvalautakunta 
 
67/02.02.00/2020 
 
Petultk 28.01.2021 § 12 
  

Covid -19 tartuntatautiepidemian aiheutuvien kustannuksien 
seurantaa varten lisättiin talousarvioon vuonna 2020 oma 
kustannuspaikka (4950 Korona), johon kirjattiin epidemiasta 
aiheutuneet kustannukset lukuunottamatta toimeentulotukimenoja 
sekä lisätyövoiman palkkauskustannuksia. 
 
Vuoden 2020 aikana valtuusto myönsi covid- kustannuksia varten 
lisämäärärahaa yhteensä 165.000 € (30.000 + 135.000). 
 
Covidista aiheutuneita kustannuksia on vuodelle 2020 yhteensä 
157.662,12 € (joulukuun kirjanpito keskeneräinen), tästä summasta 
puuttuvat toimeentulotukimenot seka palkkauskustannukset.  
 
Kustannukset koostuvat mm. mm. hoitotarvikkeista ja 
suojavaatteista, laboratoriotutkimuksista (materiaalikulut, näytteiden 
kuljetukset ja analysointi, laskut muualla testatuista Utsjoen 
kuntalaisista), puhdistusaineista ja tarvikkeista, ict-palveluista, 
lääkkeistä ja niiden kuljetuksista, koneiden ja laitteiden vuokrista ja 
sekä kaluston hankinnoista.   
 
Lisäksi vuoden aikana jouduttiin palkkaamaan lisätyövoimaa ja 
tekemään työvuorojen uudelleenjärjestelyjä. Näistä aiheutui 
lisäkustannuksia n. 15.000€.  
  
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. 
 
Vuoden 2021 talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa siitä, jatkuuko 
epidemiatilanne edelleen, eikä siitä syntyviin kustannuksiin ole 
varattu erillistä määrärahaa.  
 
Valtio on luvannut korvata kunnille covid-kustannuksia, mutta tähän 
mennessä ei ole tullut vielä konkreettista tietoa siitä, missä 
vaiheessa korvauksia tullaan saamaan ja kuinka kattavasti.  
 
Joulukuussa tehtiin LSHPn pyynnöstä Rajojen 
terveysturvallisuushankkeen valtionavustuksen hakemista varten 
arviolaskelma vuodelle 2021 tulevista Covid19 johdosta tulevista 
kustannuksista. Laskelmassa huomioitiin asiantuntijapalvelut, 
taloushallinnon palvelut, viestintäpalvelut, muut palvelujen ostot, 
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Perusturvalautakunta § 12 28.01.2021 
Kunnanhallitus § 18 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

matkakulut, materiaalikulut, toimitilakulut, ohjelmistot sekä puhelin- 
ja ICT -laitehankinnat. Siinä vaiheessa arvioitiin kulujen olevan 
yhteensä 77 500€. 
 
Epidemian käyttäytymisen ennakoimattomuuden vuoksi kuluja on 
erittäin vaikea arvioida. THL:n tämän hetkinen arvio kuitenkin on, 
että tautitilannetta ei tulla saamaan hallintaan lähikuukausina. Tästä 
johtuen tuleviin kuluihin on syytä varautua.  
 
Valmistelija: Perusturvajohtaja Nanna Miettunen 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta  esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi 80.000 €:n lisämäärärahan covid-
kustannuksiin.  Covid - kustannuksien seurantaa varten lisätään 
vuoden 2021 talousarvioon oma kustannuspaikka (Korona), johon 
kirjataan epidemiasta aiheutuneet kustannukset lukuunottamatta 
toimeentulotukimenoja sekä mahdollisia vakinaisen henkilöstön 
ylimääräisiä palkkauskustannuksia, jotka aiheutuvat vakinaisen 
henkilöstön työjärjestelyistä (näistä pidetään erillistä kustannusten 
keruuta). 
  
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin. Valtio on luvannut korvata kunnille Covid -19 
tartuntatautiepidemiasta aiheutuneet kustannukset ja kunnan pitää 
aktiivisesti hakea kustannuksiin korvausta valtiolta.  

 
Kh 22.02.2021 § 18  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi 80.000 €:n lisämäärärahan covid-kustannuksiin 
vuodelle 2021 perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Karigasniemen keskustan asemakaava 
 
94/10.02.03/2020 
 
Kh 05.11.2020 § 123 
 Kaavoitustyöryhmä päätti esittää 14.10.2020 kunnanhallitukselle 

Karigasniemen keskustan asemakaavan käynnistämisen. Liitteinä 
on asemakaavoitettavan alueen aluerajaus ja virelletuloilmoitus. 
Alueen laajuus on noin 170 hehtaaria. Kaavoitustyöryhmä esitti 
harkittavaksi alueeksi asemakaavoitettavan alueen ulottamisen 
vanhaan Karigasniemeen saakka. Lisäksi kaavoitustyöryhmä esitti, 
että kunnanhallitus nimeää kaavoitustyöryhmän. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää, että asemakaavoitettavan alueen aluerajaus 
on liitteen mukainen. Optiona otetaan mukaan alueen ulottaminen 
vanhaan Karigasniemeen saakka.  
 
Kunnanhallitus nimeää kokouksessaan kaavoitustyöryhmän. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Kunnanhallitus päätti, että kaavoitustyöryhmänä toimii 

kunnanhallitus. Lisäksi työryhmään nimetään Arto Pohjanrinne, 
Terttu Manninen ja Antti Katekeetta. 

 
Teknltk 05.02.2021 § 8 
  

Utsjoen kunnan tekninen toimi kilpailutti Karigasniemen keskustan 
asemakaavoitukseen kaavoituskonsultin. Hankintailmoitus julkaistiin 
sekä Cloudia pienhankinta että Hilma-julkisten hankintojen 
ilmoituskanavalla. Tarjousasiakirjat toimitettiin kaikille niitä 
pyytäneille tahoille. Kaikkiaan tarjouksia pyysi 12 konsulttitoimistoa. 
Tarjoukset tuli jättää Utsjoen kuntaan 21.1.2021 kello 16.00 
mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin kaksi 
kappaletta – Sweco Infra ja Rail Oy sekä Seitap Oy.  
 
Kilpailutuksessa noudatettiin hankintalakia (1397/2016 Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) ja tilaajavastuulakia 
(22.12.2006/1233 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä). 
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Kunnanhallitus § 123 05.11.2020 
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Kunnanhallitus § 19 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valmistelijan ehdotus:  
 
Kaavoituskonsultiksi Karigasniemen keskustan asemakaavoitukseen 
valitaan Seitap Oy, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous. Tarjouksen kokonaispalkkiohinta on 57 900 €. 
 
Valmistelija: Mirja Savolainen, kaavoitussihteeri 
 
Esittelijän ehdotus:  
 
Hankintaan liittyen on tehty valinnan helpottamiseksi, pisteytys, 
jonka mukaan tarjouksen jättäjät on vertailtu.  
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että, Karigasniemen 
asemakaavan laatijaksi valitaan Seitap Oy. 
 
Päätös: 
 
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 
 

Kh 22.02.2021 § 19  
 Tekninen lautakunta on käsitellyt Karigasniemen asemakaavan 

laatimiseen liittyen kaavoituskonsultin kilpailutuksen ja tehnyt 
asiassa kunnanhallitukselle päätösesityksen, että Karigasniemen 
asemakaavan laatijaksi valitaan Seitap Oy. 
 
Kilpailutuksen vaiheet: 
 
Karigasniemen keskustan kaavakonsultin valinnassa käytettiin 
ennakkoon määritettyä pisteytystä. Pisteytystaulukko oli 
tarjouspyynnön liitteenä.  
Pisteytyksessä laatupainotus oli 40 %, josta puolet oli tarjoajan 
ammattitaitoon liittyvää ja toinen puoli projektisuunnitelmaan liittyvää 
arviointia, kokonaishinta 50 %, lisätuntiveloitushinta 5 % ja 
lisäkokousten kokonaishinta 5 %. Seitap Oy:n tarjouksen 
kokonaishinta oli 57 900 € ja Sweco Infra ja Rail Oy:n kokonaishinta 
oli 65 600 €.  
 

Tarjoaja Ammattitaito Projektisuunnitelma Kokonaishinta Lisätunti Lisäkokou
s 

Yhteensä 

Sweco(* 20 20 44 4,2 0,5 88,7 

Seitap 
Oy 

15 17 50 5 5 92 

*) Sweco Infra ja Rail Oy 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pisteytyksessä Seitap Oy sai 92 pistettä eli 3,3 pistettä enemmän 
kuin Sweco Infa ja Rail Oy ja tulee valituksi Karigasniemen 
kaavakonsultiksi.  
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esittelee hankintaan 
liittyvän valmistelun kunnanhallitukselle. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää, 
että asemakaavan laatijaksi valitaan Seitap Oy. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
 Seitap Oy  
 Sweco Infra ja Rail Oy  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2021 45 
 
Tekninen lautakunta § 84 15.12.2020 
Kunnanhallitus § 20 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Poikkeamislupahakemus/ Moilanen Jane 
 
Teknltk 15.12.2020 § 84 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Moilanen Jane 
   
 
Rakennuspaikka Utsjoki, Kirkonkylä (890,401) 
  Tila: Korteranta, RN:o 36:5 
 
Rakennushanke Hakija hakee yleiskaan mukaisen 
rakennusoikeuden muuttamista loma-asunnon rakennuspaikasta 
(RA)  vakinaisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi (AO).  
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos. 
 
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen ranta-
alueelIa, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen 
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on 
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Lisäksi 
meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei 
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty 
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena.  
 
Lausunnot ja kuulemiset 
   
Utsjoen tekninen lautakunta 15.12.2020, §84  
 
Naapurit:    
Kuultu kunnan toimesta 
 
Asian esittely  
 
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Kevontie 429 
 
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen  osioon, joka ei 
ole lainvoimainen.  
 
Perusteluna se, ettei kaavan toteuttaminen ja maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu vaarannu.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä 
syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa 
säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta 
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Tekninen lautakunta § 84 15.12.2020 
Kunnanhallitus § 20 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 
 
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 
 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista; tai 
 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan 
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista 
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo 
rakennetulle alueelle.  
 
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista 
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä 
edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 
 
Päätöksen käsittely Tekninen lautakunta 
 
Rakennustarkastajan päätösesitys: 
 
Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 
poikkeamislupaa myönnettäväksi. 
 
Tilakohtaisen rantamitoituksen tarkastelu sekä maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.  
 
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan tilan ja emätilan rannan 
määrä ja sillä tapahtunut rakentaminen, hankkeen toteuttaminen 
edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja 
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. 
 
Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö tai muita vaikutuksia.  
 
Teknisen lautakunnan päätös:  
 
Rakennustarkastajan päätösesitys hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet 
 
Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan 
julkipanon jälkeen. 
 
MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai 
sen jäljennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville 
viranomaisille ja niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä 
niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet 
 
Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi 
alueelliselle ELY-keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen 
jälkeen.  
 
Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen 
antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on 
säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava 
todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.  
 
Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen 
saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten 
toimitettava. 
 
Sovelletut oikeusohjeet  
  
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, 172§, 174§ 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 § 
 
MUUTOKSENHAKU   
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen. 
 

Kh 22.02.2021 § 20  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja myöntää 
haetun poikkeamisluvan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Poikkeamislupahakemus/ Nuuttila Erno 
 
Teknltk 15.12.2020 § 85 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Nuuttila Erno 
   
 
Rakennuspaikka Utsjoki, Kirkonkylä (890,401) 
  Tila: Tenonpalsta, RN:o 19:11 
 
Rakennushanke Hakija hakee yleiskaan mukaisen 
rakennusoikeuden muuttamista luontais-, maa- ja 
metsätalousvaltaisesta alueesta (M-1) loma-asuinrakennuksen 
rakennuspaikaksi (RA). Pienen loma-asuinrakennuksen ja erillisen 
saunan uudisrakentaminen. 
 
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen ranta-
alueelIa, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen 
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on 
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Lisäksi 
meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei 
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty 
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena.  
 
Lausunnot ja kuulemiset 
   
Utsjoen tekninen lautakunta 15.12.2020, §85 
 
Naapurit:    
Kuultu kunnan toimesta, lehtikuulutus. 
 
Asian esittely  
 
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tenontie 1363. 
 
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen  osioon, joka ei 
ole lainvoimainen.  
 
Perusteluna se, ettei kaavan toteuttaminen ja maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu vaarannu.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä 
syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta 
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 
 
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 
 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista; tai 
 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan 
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista 
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo 
rakennetulle alueelle.  
 
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista 
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä 
edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 
 
Päätöksen käsittely Tekninen lautakunta 
 
Rakennustarkastajan päätösesitys: 
 
Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 
poikkeamislupaa myönnettäväksi. 
 
Tilakohtaisen rantamitoituksen tarkastelu sekä maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.  
 
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan tilan ja emätilan rannan 
määrä ja sillä tapahtunut rakentaminen, hankkeen toteuttaminen 
edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja 
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. 
 
Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö tai muita vaikutuksia.  
 
Teknisen lautakunnan päätös:  
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Rakennustarkastajan päätösesitys hyväksyttiin. Voimassaolo ja 
jatkotoimenpiteet 
 
Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan 
julkipanon jälkeen. 
 
MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai 
sen jäljennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville 
viranomaisille ja niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä 
niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet 
 
Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi 
alueelliselle ELY-keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen 
jälkeen.  
 
Tämä poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen 
antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on 
säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava 
todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.  
 
Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen 
saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten 
toimitettava. 
 
Sovelletut oikeusohjeet  
  
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171§, 172§, 174§ 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 87 § 
 
MUUTOKSENHAKU   
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen. 
 

Kh 22.02.2021 § 21  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen ja 
myöntää poikkeamisluvan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Tekninen lautakunta § 90 15.12.2020 
Kunnanhallitus § 22 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha-anomus Karigasniemen monitoimitalon suunnitteluun ja rakentamiseen 
 
55/10.03.02/2019 
 
Teknltk 15.12.2020 § 90 
  

Karigasniemen monitoimitalon rakentamiseen oli varattu 2 700 000 
euroa. Tällä hetkellä rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 2 885 
130 euroa.  
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle 
ja valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan 185 130 euroa 
Karigasniemen monitoimitalon rakentamiselle.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
  

 
Kh 22.02.2021 § 22  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärahan 185 130 euroa vuoden 2020 
investointiohjelmaan hankkeelle Karigasniemen monitoimitalon 
rakentaminen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 89 15.12.2020 
Kunnanhallitus § 23 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha-anomus Utsjokisuun monitoimitalon uuden osan rakentamiseen 
 
29/10.03.02/2019 
 
Teknltk 15.12.2020 § 89 
  

Utsjokisuun monitoimitalon rakentamiseen oli varattu 5 400 000 
euroa. Tällä hetkellä rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 5 417 
650 euroa.  
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle 
ja valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan 17 650 euroa 
Utsjokisuun monitoimitalon uuden osan rakentamiselle.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

  
Kh 22.02.2021 § 23  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 17 650 euroa vuoden 2020 
investointiohjelmaan hankkeelle Utsjokisuun monitoimitalon uuden 
osan rakentaminen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 24 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 22.02.2021 § 24  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 25 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 22.02.2021 § 25  

Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päi-
vän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on ot-
to-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan 
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus 
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty vi-
ranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimus-
ajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätök-
set läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämi-
seen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla pääte-
tään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. 
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, 
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen ko-
kouksissa. 
 
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:  
Tekninen lautakunta 15.12.2020, Perusturvalautakunta 18.12.2020, 
Sivistyslautakunta 19.1.2020, Perusturvalautakunta 28.1.2021, 
Sivistyslautakunta 2.2.2021 ja Tekninen lautakunta 5.2.2021. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 26 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 22.02.2021 § 26  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Aluehallintovirasto - Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukainen valvonta, Utsjoen 

kunta 
 - Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntien alueelle 
 - Lapin sairaanhoitopiirin alueella yli 50 hengen tilaisuudet kielletty 

helmikuussa 
 - Ennakkokutsu palvelujen laadun varmistaminen -tilaisuuteen 
 -Yleisten kirjastojen vuoden 2020 toiminta- ja taloustiedot 
 - Tartuntatautilain 58 pykälän mukainen päätös joulukuulle 

pohjoissaameksi 
 - Hyvinvointi, terveys ja arjen turvallisuus koronatilanteessa 
 - Njoammundávdalága 58 §:a cuvvon mearrádus Lappi 

buohccidikšun biire gielddaid doaibmaguovllus 
 
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu 
 - Ympäristösuojelun kuntaosuudet 
 
ELY-keskus - Maankäyttö ja ympäristövaikutukset -yksiön kuntaryhmät ja 

tehtäväjako 7.1.2021 
 - Valtionavustus julkisten henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja 

kehittämiseen 
 
Kela - Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden alusta 
 - Kelan kuntoutuskurssit saamenkielisille vuonna 2021 
 - Kelan hallitus: Koronarokotusten tiedot on tärkeää saada 

Omakantaan 
 - Kela selvittää Vastaamon selvitystilan vaikutuksia asiakkaisiinsa 
 - Yritysten ja yhteisön asioita hoitaville hankittava Suomi.fi -valtuudet 

viimeistään 31.12.2020 
 - Perustoimeentulotuen verkkohakeminen helpottuu 
 - Vuoden 2021 muutoksen työnantajan Kela-asioinnissa 
  
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus 
 - Sote-uudistus 
 
Kuntaliitto - Kuntien tehtävien kehittäminen luonnonsuojelulaissa 
 
Lapin liitto - Seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmän jäsenen 

nimeämispyyntö 
 - Lapin liiton hallituksen pöytäkirja 
 
 
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
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Kunnanhallitus § 26 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 - Kokouspöytäkirja 
 - Asettamispäätös hankkeelle Lapin sairaanhoitopiirin alueen rajojen 

terveysturvallisuus 2020-2021 
 - Potilasvakuutuksen hankinta 
 - Yhtymähallituksen pöytäkirjaote 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 - Metsähallituksen kuntakohtaisten neuvottelukuntien asettaminen 
 
Metsähallitus - Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen 

metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla Lapin ja Pohjois-
Pohjanmaan maakunnissa 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 - Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja 

yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 
 
Poliisi -Kunnan kuuleminen valtion viranomaisen palvelujen 

muutostilanteessa 
 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä 
 - Yhtymäkokous 4/2020 pöytäkirja 
 - Yhtymäkokous 1/2021 pöytäkirja 
 
Raahen kaupunki - Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille, ote pöytäkirjasta 
 
Saamelaiskäräjät - Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2021 
 - Sopimusneuvottelut saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2021 
 
Sodankylän kunta - Ympäristöasiantuntijan määräaikaisen viran perustaminen ja 

täyttölupa 
 - Kokouskutsu/asialista 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - 1.1.2020 voimaan tulleet lastensuojelulain muutokset sekä 

valtioiden rajat ylittävät lapsikaappaustilanteet 
 - Brexit ja Ison-Britannian uudet eurooppalaiset sairaanhoitokortit 
 - Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten tarvikkeiden 

korvaaminen Covid-19 -epidemian yhteydessä,17.12.2020 
 - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun 

enimmäismäärästä vuonna 2021 
 - Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitykset 
 - Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten tarvikkeiden 

korvaaminen Covid-19 -epidemian yhteydessä, 28.1.2021 
 - Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä 
 - Oikeudellinen taustamuistio toimintaprosessista rajanylityspaikoilla 
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Kunnanhallitus § 26 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtionvarainministeriö  - Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 
2020 

 
 Päätös: 

 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 27 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamenkielen taidosta työtä -hanke 
 
18/00.01.05/2021 
 
Kh 22.02.2021 § 27  

Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitus on kokouksessaan 29.1.2021 
päättänyt esittää hankkeen rahoitettavaksi.  
 
Hankkeen tarve ja tausta 
 
Saamen kielen kielilaki edellyttää, että äidinkielenään saamea 
puhuvien on saatava saamenkielisiä palveluita mm. sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Lisäksi on laaja joukko käännöstarpeita, joihin 
on vaikea löytää nopeasti kääntäjiä ja tulkkeja. Tällaisia tarpeita ovat 
mm. lausuntojen antaminen, esitetekstien käännökset ja muun 
kirjallisuuden kääntäminen. Tästä syystä toiveissa on osuuskunta tai 
joku muu yhteistyömuoto, jossa käännöspalveluiden tilaus tehostuu 
ja samalla luotaisiin matalan kynnyksen tapa rohkaista kielen taitajia 
kohti yrittäjyyttä.  
 
Hankkeen tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena on luoda saamelaisalueelle itsenäisesti 
toimiva saamen kielen osaamiseen perustuva työyhteisö tai - 
yhtymä, joka omalta osaltaan parantaa saamen kielen osaamista, 
sen käyttöä ja kulttuurillisia arvoja. Lisäksi tämän osaamisyhteisön 
tavoitteena on tarjota jäsenilleen matalan kynnyksen yrittäjyyttä ja 
toimeentuloa siten, että täysaikaiseen yrittäjyyteen ei tarvitse ryhtyä 
välittömästi vaan halutessaaan vähitellen. Pitkällä aikavälillä 
hankkeen toivotaan lisäävän paikallista yrittäjyyttä, joka pohjautuu 
omaan alueelliseen erityisosaamiseen ja joka mahdollistaa myös 
perinteisen saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten 
mahdollisuuden työskennellä etänä yhteisön kautta ja säilyttää täten 
yhteytensä pohjoiseen alueeseen ja harkita mahdollista 
paluumuuttoa. 
 
Hankkeen toteutusaika on 1.4. - 31.12.2021, hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat 27 812,09 € (alv 0%). 
 
Kuntaosuus rahoitetaan Leader-kuntarahoitusosuuden kautta ja se 
on talousarviossa hyväksyttynä kokonaisuutena eli tämä ei edellytä 
”uutta” rahaa kunnalta. 
 
Julkinen tuki on kokonaisuudessaan 25030,88 € ja se jakautuu 
valtiolle 42%, EU 38% ja kuntaosuus 20%.  
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta sitoutuu Saamenkielen taidosta työtä -hankkeeseen.  
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Kunnanhallitus § 27 22.02.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Leader Pohjoisin Lappi ry  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 26 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27 
  
 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamal:la. 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen kunnanhallitus 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 
Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
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 
 9 30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
 20, 21  päivää 
  
 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 
 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
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
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 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.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


