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§ 28

2/2021

31.03.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 31.03.2021 § 28

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 29

2/2021

31.03.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 31.03.2021 § 29

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Niila Laiti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 30

2/2021

31.03.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 31.03.2021 § 30

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Liikkuva ja
hyvinvoiva Utsjoki -hanke sekä Lapin liiton kuntasitoumuspyyntö
Tekijöiden Lappi -työhyvinvointia kunta alalle -hankkeeseen (20212023).
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin lisäasioilla täydennettynä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 31
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31.03.2021

Tilannekatsaus
Kh 31.03.2021 § 31

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

7

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 32

2/2021

8

31.03.2021

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 31.03.2021 § 32

Kuntaan on tullut 6 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen.
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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31.03.2021

Kuntalainan myöntäminen Karigasniemen Erämiehet ry:lle
27/02.04.02/2021
Kh 31.03.2021 § 33

Karigasniemen Erämiehet ry on hakenut Pohjoisimman Lapin
Leader ry:ltä rahoitusta metsästys- ja ammuntasimulaattorin ja
kalusteiden hankintaan.
Simulaattori tulee kaikkien käyttöön Karigasniemen Erämiesten
opastuksella ja sitä voidaan käyttää myös metsästäjätutkinnon
koulutuksessa, joka sisältyy koulun opintosuunnitelmaan.
Simulaattori on siirrettävää mallia ja on siis helposti käytettävissä
vaikka kylätapahtumissa sekä rajan yli tapahtuvassa yhteistyössä
norjalaisten kanssa.
Hankkeen toteutusaika 7.10.2020.-31.12.2021.
Hankkeen kokonaiskustannus 21.830 €.
Karigasniemen Erämiehet ry on toimittanut kuntaan tiivistelmän
simulaattorihankkeesta ja väliaikaista rahoitusta koskevan
lainahakemuksen hankkeen toteuttamiseksi. Hanke esitellään
kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Karigasniemen
Erämiehet ry:lle 14.000 euron suuruisen kuntalainan seuraavilla
lainaehdoilla:
1. Laina myönnetään heti kun myönteinen hankepäätös on tehty.
2. Laina on maksimissaan myönnetyn tuen määräinen sisältäen
lainan koron.
3. Lainan korko on Euribor12kk + 1,5 % per annum.
4. Lainasta myönnetään rahoituspäätöksen jälkeen
simulaattorilaitteiston hankkimiseen tarvittava summa ja mikäli lainaa
on hankinnan jälkeen käyttämättä, loput hankkeen edistymisen
mukaisesti erillisiä hakemuksia vastaan.
5. Maksatuserät suoritetaan suoraan kunnan tilille, tai
vaihtoehtoisesti laina on maksettava takaisin viikon kuluessa siitä,
kun maksatuserä on tullut hakijalle.
6. Lainan lisänostohakemukset toimitetaan kehittämisassistentille ja
samalla todennetaan hankkeen suunnitelman mukainen
eteneminen.
7. Velallinen sitoutuu käyttämään hankkeen avustusrahat lainan
maksuun.
8. Kunnalla on oikeus nimetä hankkeen ohjausryhmään/
asiantuntijaryhmään oma edustajansa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 33
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

31.03.2021

2/2021
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31.03.2021

Lausuntopyyntö valjakkokoiratarhan ja -reittien sijoittamispaikan hakemisesta Utsjoen
kunnan alueelta sekä mönkijäajelu- ja moottorikelkkailualueen sijoittamisesta Sullamintien
varrelle
5/00.04.00/2017
Kh 31.03.2021 § 34

Matkailuyrittäjä Jussi Eiramo on ilmoittanut Metsähallitukselle, että ei
ole enää Norjassa yhteistyöyrittäjää, joka hoitaisi hänen Utsjoella
sijaitsevan hotellin asiakkaiden koiravaljakkoajelut. Jussi Eiramo on
pyytänyt Metsähallitusta selvittämään mahdollisuutta löytää
koiratarhalle paikka ja koiravaljakkoreiteille sijainti Utsjoen kunnan
alueelta.
Metsähallitus pyytää Utsjoen kunnan kantaa siihen, voiko
Metsähallitus ryhtyä selvittämään tässä muuttuneessa tilanteessa
koiratarhan ja koiravaljakkoreittien sijoittamista valtion maalle
Utsjoen kunnan alueella.
Mikäli kunta ei vastusta koiratarhan eikä -reittien sijoittamista kunnan
alueelle ryhdytään seuraavaksi selvittämään tarhan ja reittien
sijaintia yhdessä paliskunnan kanssa. Suomen puolella Jussi
Eiramolla on yhteistyöyrittäjä, joka hoitaa mm. Kakslauttasen
koiravaljakkoajelut. Mahdollisesti sama yrittäjä hoitaisi myös Utsjoen
koiravaljakkoajelut, mikäli yhteisymmärrykseen tarhan ja reittien
sijoittumisesta päästään.
Metsähallitus pyytää Utsjoen kunnan kantaa myös siihen voidaanko
mönkijä- ja lyhyitä moottorikelkka-ajeluita hoitaa oheisen
karttaliitteen vihreällä rajatulla alueella Sullamintien varrella.
Pidemmät moottorikelkkasafarit hoidettaisiin moottorikelkkareitillä,
joka nousee Ailikkaan päälle ja sieltä edelleen mm. Vetsijärvelle.
Mönkijäajeluille ei olla löydetty sopivaa paikkaa muualta ja erämaaalueilla Erämaalaki ja erämaiden Hoito- ja käyttösuunnitelmat
estävät kaupallisen mönkijäsafaritoiminnan.
Metsähallitus pyytää kunnan kannanottoa 16.4.2021 mennessä.
Ehdotus:
Kunnan kanta on edelleen kielteinen ko. reittien sijoittamiselle
kunnan alueelle.
Kunnanhallitus keskustelee Metsähallituksen lausuntopyynnöstä ja
antaa lausuntonsa siitä, voidaanko mönkijä- ja lyhyitä
moottorikelkka-ajeluita hoitaa Metsähallituksen lausuntopyynnössä
2.3.2021 esitetyllä alueella Sullamintien varrella.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksessa annettu muutosehdotus:
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella esittelijä teki
muutosesityksen seuraavasti:
Kunnan kanta on edelleen kielteinen koiravaljakkoreittien
sijoittamiselle kunnan alueelle. Näin ollen kunnanhallitus ilmoittaa
Metsähallitukselle, että kunta vastustaa koiratarhan ja
koiravaljakkotoiminnan sijoittamista Utsjoen kunnan alueelle.
Kunta ei vastusta lyhyen mönkijä- ja moottorikelkkareitin
sijoittamista karttaliitteen vihreälle alueelle ja siltä osin valmistelua ja
jatkoselvittelyä voidaan jatkaa.
Päätös:
Muutosehdotus hyväksyttiin.
Marjatta Kordelin ja Uula Tapiola poistuivat kokouksesta
päätöksenteon jälkeen klo 12.20.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hoiva- ja vanhuspalveluiden palvelurakenteen monipuolistaminen sekä uusien tilojen
hankkiminen terveydenhuolloon tarpeisiin Utsjoen kunnassa
15/02.07.01/2021
Petultk 25.02.2021 § 22
MVH-asunnot Oy:n asiakkuusjohtaja ja Aspa Palvelut Oy:n
varatoimitusjohtaja ovat olleet kuntaan yhteydessä liittyen
Karigasniemen tontille rakennettavien kiinteistöjen erilaisista
asumismuodoista ja käyttötarkoituksista.
MVH on palveluyhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää
ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien
asuntoja, sekä sosiaali- että terveyspalveluihin käytettäviä tiloja.
Heidän vuokralaisina ovat kunnat ja hoivapalveluiden tuottajat. MVH
on vuonna 2009 perustettu kotimainen kasvuyritys, jonka omistavat
suomalaiset yksityishenkilöt ja yhtiön työntekijät. Yhteensä omistajia
on noin 100. Vuonna 2019 konsernin tase ylitti 80 miljoonaa euroa ja
liikevaihto oli noin 7 miljoonaa euroa. Aspa Palvelut Oy on Aspasäätiön omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka pääasiallinen
toiminta on valtakunnallisesti palvelutoiminnan tuottaminen
erityisryhmien asumiseen. Aspa Palvelut Oy on perustettu vuonna
1995 ja yhtiön liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Aspa Palvelut
Oy tuottaa palveluja Utsjoen Aspa-koti Goahtissa.
MVH-asunnot Oy:n suunnitelmissa on ARA rahoitteisena hankkeena
rakennuttaa tontille noin 17 asuntoa, jotka olisivat tehostettua
palveluasumista ja tukiasumista ikääntyneille, sekä vapaarahoitteiset
tilat kunnan terveydenhuollon tarpeisiin. Asuntojen rakentamiseen
haettaisiin ARAn investointiavustusta ja korkotukilainaa. Hankkeen
toteutumisen ehtona on, että joko kunta vuokraa koko kiinteistön 25
vuoden ajaksi.
MVH-asunnot Oy:n asiakkuusjohtaja ja Aspa Palvelut Oy:n johto
ovat tavanneet Utsjoen kunnanjohtoa hankkeen tiimoilta. MVH-yhtiöt
vastaavat asumisen koko elinkaaresta; rakennuttamisesta sekä
kiinteistön ylläpidosta ja kunnosta ja Aspa Palvelut Oy asukkaiden
asumisen palveluista. Kunta tulisi vastaamaan terveydenhuollon
palveluista.
Asukkaiden vuokra tulisi olemaan omakustannusperiaatteen
mukainen, jolloin asukkaiden vuokrataso jäänee alle Kelan
eläkkeensaajan asumistuen enimmäismäärän.
Hanke voisi käynnistyä kunnan sitoutumispäätöksen jälkeen
suunnittelulla, joka vaatisi noin puolen vuoden ajan. Lopulliset
suunnitelmat tehtäisiin MVH:n ja kunnan yhteistyönä. Näin ollen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 22
§ 35

2/2021

14

25.02.2021
31.03.2021

optimiajassa rakennus valmistuisi syksyllä 2022. Palvelutuotannosta
tulisi vastaamaan Aspa Palvelut Oy.
Alustavassa suunnitelmassa on, että kiinteistöön tulee yhteensä 17
asuntoa kahteen eri rakennukseen, sekä kunnan tarvitsemia
terveydenhuollon tiloja, sekä SámiSoster ry:n toimistotila. Asunnot
ovat normaalisti varusteltuja vuokra-asuntoja. Toiseen rakennuksista
on mahdollista sijoittaa asukkaiden yhteistilat ja työntekijöiden
sosiaalitilat. Yhteensä rakennuksen pinta-ala on noin 1000 m2,
asuntojen koot ovat 30 m2 - 40 m2. Sijainti on keskeinen lähellä
kuntapalveluja ja asukkaiden tarvitsemia päivittäispalveluja.
Esitettyä hanketta on arvioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden hoiva- ja
vanhuspalveluissa palvelurakenteen monipuolistamisen
näkökulmasta, sekä terveydenhuollon kaipaamien uusien tilojen
näkökulmasta.
Utsjoen kunnan väestön ikärakenteen muuttuessa on sopeuduttava
entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Oheisessa taulukossa näkyy
väestörakenteen ennuste ikäryhmittäin yli 65-vuotiaiden osalta
Utsjoen kunnassa. Kasvu on huima ja siihen on varauduttava.
Alla olevassa taulukossa on kunnan vanhusväestön ikärakenne.

Ikärakenteen muutosta vastaavasti palveluntarve kasvaa entistä
suurempien vanhusryhmien seurauksena. Riittävillä ja
kohdennetuilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla voidaan
tukea ihmisten asumista kotona nykyistä pidempää ja myöhentää
tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä. Tällä hetkellä hoiva- ja
vanhuspalveluiden toimivassa palveluketjussa korostuvat kotihoito
tukipalveluineen ja omaishoito sekä tehostettu palveluasuminen.
Tulevaisuudessa asiakkaan yksilölliset, erilaistuvat tarpeet vaativat
palvelurakenteen edelleen kehittämistä eri palvelutuottajien ja
palvelualueiden kesken. Hoiva- ja vanhuspalveluiden osalta
keskeisenä päämääränä on oikaista vanhuspalveluiden rakennetta
laatusuosituksen mukaiseksi, joka kulminoituu muun muassa
ikääntyneiden hoidettavuuden lisääntymiseen sekä hoitopaikkojen
riittävyyteen ja rakenteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan sitoutuminen MVH-asunnot Oy:n esittämään hankkeeseen
mahdollistaa palvelurakenteen monipuolistamista, joka hillitsisi
tehostetun palveluasumisen paikkatarpeen voimakasta
kasvupainetta.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden hoiva- ja vanhuspalveluiden
näkökulmasta hanketta puoltaa kunnan taloudellisen tilanteen
asettamat vaateet palvelurakenteen tuottavuudelle, jonka vuoksi
nykyisellä palvelurakenteella ei voida jatkaa.
Tosiasiassa muutosten aika on nyt, jotta lisääntyvään
palvelutarpeeseen kyetään vastaamaan uudenlaisin
palveluratkaisuin. Ikäihmisten palvelujen palvelurakennemuutoksella
tavoitellaan oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia palveluita, mikä
edellyttää palvelujen vahvistamista ja monipuolistamista,
hoitoketjujen toimivuuden parantamista ja palvelutarjonnan
päällekkäisyyden vähentämistä. Näin arvioidaan pystyttävän
turvaamaan palvelujen saatavuus myös tulevaisuudessa järkevällä
kustannusrakenteella säilyttäen kuitenkin palvelujen laatutaso.
Sosiaali- ja terveyspalveluista nähdään, että hankkeeseen
sitoutumisella tuetaan talouden tasapainottamista.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Hoiva- ja
vanhuspalveluiden palvelurakenteen monipuolistaminen
käyttöönottamalla edellä esitetyllä tavalla mahdollistaa ja tukee
ikääntyneiden omatoimisuutta pidempään, edistää ikääntyneiden
hyvinvointia sekä turvaa palveluiden paremman saatavuuden. Näillä
on myönteistä vaikutusta ikääntyneiden sosiaalisen ja fyysisen
elinympäristöön.
Oheismateriaalina lisätietoa hankkeesta ja aikataulusta.
Valmistelija: Avopalvelunohjaaja Taina Jylhä
Valmistelijan ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle kunnan
sitoutumista MVH-asunnot Oy:n esittämään hankkeeseen, jonka
myötä mahdollistuu hoiva- ja vanhuspalveluiden palvelurakenteen
monipuolistaminen sekä mahdollistaa uudenaikaiset riittävät tilat
kuntalaisten terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja VuokkoTieva-Niittyvuopio esitteli hanketta.
Kh 31.03.2021 § 35

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy, että kunta sitoutuu MVH-asunnot Oy:n
esittämään hankkeeseen, jonka myötä mahdollistuu hoiva- ja
vanhuspalveluiden palvelurakenteen monipuolistaminen sekä
mahdollistuu uudenaikaiset riittävät tilat kuntalaisten
terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perusturvalautakunta
MVH-asunnot Oy
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Kuntavaalien äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat
Kh 07.12.2020 § 148
Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin päättää äänestysalueiden
vaalipäivän äänestyspaikat. Äänestysaluejakoa ei ole muutettu
edellisten vaalien jälkeen, joten kunta on jaettu kolmeen
äänestysalueeseen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikat
ovat aikaisempien vaalien mukaisesti:
Äänestysalue
002 Outakoski
Karigasniemen monitoimitalo
99950 Karigasniemi
Äänestysalue
Kunnanvirasto
Luossa 1 a
99980 Utsjoki

003 Kirkonkylä

Äänestysalue
Nuorgamin koulu
99990 Nuorgam

004 Nuorgam

PV-äänestysalue

Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot ovat:
Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunta
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Kunnanvirasto
PL 41
Luossa 1 a
99981 Utsjoki
99980 Utsjoki
puh. 040-188 6111
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 31.03.2021 § 36

Kuntavaalien siirto on vahvistettu, uuden aikataulun mukainen
varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikat
ovat aikaisempien vaalien mukaisesti:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 148
§ 36

2/2021

07.12.2020
31.03.2021

Äänestysalue
002 Outakoski
Karigasniemen monitoimitalo
99950 Karigasniemi
Äänestysalue
Kunnanvirasto
Luossa 1 a
99980 Utsjoki

003 Kirkonkylä

Äänestysalue
Nuorgamin koulu
99990 Nuorgam

004 Nuorgam

PV-äänestysalue

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusvaalilautakunta

18

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 149
§ 37

2/2021

19

07.12.2020
31.03.2021

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

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kh 31.03.2021 § 37

§ 149
§ 37

2/2021

20

07.12.2020
31.03.2021

Kuntavaalien siirto on vahvistettu, uuden aikataulun mukainen
varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021 ja ennakkoäänestys toimitetaan
26.5-8.6.2021 välisenä aikana.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa
kolme ja ne pidetään avoinna seuraavasti:
Kunnanvirasto
Valtuustosali
99980 Utsjoki
puh. 040 188 6111
26.5.2021 klo 15.00-19.00
27.5.2021 klo 15.00-19.00
1.6.2021 klo 15.00-19.00
2.6.2021 klo 15.00-19.00
3.6.2021 klo 15.00-19.00
8.6.2021 klo 15.00-19.00
Karigasniemen monitoimitalo
Monitoimitila
99950 Karigasniemi
puh. 040 181 0252
28.5.2021 klo 15.00-19.00
29.5.2021 klo 12.00-15.00
4.6.2021 klo 15.00-19.00
5.6.2021 klo 12.00-15.00
Nuorgamin koulu
Liikuntasali
99990 Nuorgam
puh. 040 181 0254
31.5.2021 klo 15.00-19.00
7.6.2021 klo 15.00-19.00
Ennakkoäänestys laitoksessa sekä kotiäänestys toimitetaan
erikseen ilmoitettavana aikana.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusvaalilautakunta

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 38

Talouden katsaus
Kh 31.03.2021 § 38

Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

31.03.2021

2/2021

21

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 39

2/2021

22

31.03.2021

Toimielimien päätökset
Kh 31.03.2021 § 39

Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa.
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan,
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa.
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:
Sivistyslautakunta 23.2.2021, Perusturvalautakunta 25.2.2021,
Tekninen lautakunta 5.3.2021, Elinvoimalautakunta 19.3.2021 ja
Sivistyslautakunta 23.3.2021.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 40

2/2021

23

31.03.2021

Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 31.03.2021 § 40

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:

Inarin kunta

- Pöytäkirjan ote; Saamen kielten kääntäjä -hankkeeseen
osallistuminen

Kela

- Toimeentuloturvainfo; Työllisyyden kuntakokeilut alkavat työttömyysetuuksia haetaan kuten aiemmin
- Kela kehittää uusia tapoja palvella kielellistä tukea tarvitsevia
asiakkaita

Kuntatyönantajat

- Lääkärisopimuksen muutokset 1.4.2021
- Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 2021

Lapin aluehallintovirasto - Päätös; Tartuntatautilain 15 §:n mukainen päätös
- STM:n ohjauskirje; Koronavirustartuntojen torjunta rajat ylittävässä
liikenteessä
Lapin liitto

- Hallituksen 1.3.2021 kokouksen esityslista
- Hallituksen 1.3.2021 kokouksen pöytäkirja

Lapsiasiavaltuutettu

- Tiedote; Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen oikeuksista
poikkeusoloissa

Metsähallitus

- Lupa haitallisen vieraslajin poistamiseen eräistä kansallispuistoista
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä liikkumislupa luvassa
mainittuihin luonnonpuistoihin
- Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen
hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla
koko maassa
- Tutkimuslupa rengastustoimintaan Metsähallituksen
Luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla Lapissa

Sodankylän kunta

- Pöytäkirjan ote; Ympäristönsuojelumääräysten laadinnan /
päivittämisen aloittaminen Arktisen Lapin ympäristönsuojelun
toiminta-alueella

Sosiaali- ja terveysministeriö
- Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen
estämiseksi
THL

Pöytäkirjan tarkastajat:

THL:n suositus rajalla tehtäviin testauksiin uusien helposti tarttuvien
SARS-CoV-2-muunnosten leviämisen estämiseksi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 40
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

31.03.2021

2/2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 49
§ 41

2/2021

25

23.03.2021
31.03.2021

Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hanke
25/12.04.03/2021
Sivltk 23.03.2021 § 49

Lapin AVI on myöntänyt vapaa-aikatoimelle 17 500 euron
avustuksen Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki hankkeelle, hankkeelle
haettiin 20 500 euron määrärahaa. Hankkeessa parannetaan
Utsjoen kuntalaisten terveydentilaa monipuolisella liikuntatarjonnalla,
siinä palkataan kuntaan projektityöntekijä, jonka tehtävänä on toimia
liikuntapalveluiden suunnittelijana, organisoijana, kouluttajana,
tiedottajana ja ryhmien ohjaajana. Hankkeessa laaditaan kuntaan
liikuntasuunnitelma, jossa eritellään myös tulevaisuuden
kehittämistoimenpiteet. Suunnitelmassa kartoitetaan liikunnan
tarpeet eri ikäryhmille kunnan nykyisissä palveluissa
hallintokunnittain sekä kuntalaisten vapaa-ajan liikunnan tarpeet.
Hankkeessa koulutetaan eri hallintokuntien työntekijöitä
vertaisliikunnanohjaajiksi, lisätään kaikille kuntalaisille monipuolista
liikuntaa sekä selvitetään, kuinka liikuntaneuvonta voitaisiin aloittaa
Utsjoella.
Hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 50 %, joka on
hakemuksessa ilmoitettu siirrettävän vapaa-aikatoimen
käyttötalousvaroista, sillä omavastuuosuus on täytynyt löytyä
kunnan vuoden 2021 budjetista hakuvaiheessa. Saatu avustus on
pienempi kuin haettu summa, mutta avustus kattaa mm.
projektityöntekijän palkkakulut. Vaikka avustusta saatiin vähemmän
kuin haettiin, hanke ehdotetaan toteutettavan täysimääräisenä.
Hankkeen kustannusarviossa on omarahoitukseen kirjattu mm.
tapahtumat sekä vakiintuneet jumpat. Näitä ei kuitenkaan voida
välttämättä toteuttaa koronatilanteesta johtuen.
Hankkeen kustannusarvio:
28481,45 € Projektityöntekijän palkkakulut, hankekoordinaattori 2 kk,
vakiintuneet jumpat
3218,55 € Matka- ja kuljetuskustannukset, käynnit Utsjoelta
Karigasniemelle ja Nuorgamiin, joka toinen viikko kummassakin
kylässä. Sisältyy myös mahdolliset koulutukset.
2500,00 Köysitoiminnanohjaajan koulutus Karigasniemellä, moduuli
1.
3800,00 Kirjastosta lainattavat liikuntavälinepaketit sekä Utsjoen
liikuntasaliin uudet voimistelurenkaat ja kiipeilyköydet.
3000,00 Tapahtumat, retket mm. ulkoliikuntatapahtumat,
voimamieskisat, naisten kymppi yms.
41 000 € yhteensä
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 49
§ 41

2/2021

23.03.2021
31.03.2021

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle:
1. Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hanke toteutetaan suunnitelman
mukaisesti
2. Hankkeelle myönnetään aloituslupa ja hankkeelle perustetaan
kustannuspaikka, johon siirretään hankkeen omavastuuosuus
hakemuksessa eritellyiltä kustannuspaikoilta ja tileiltä.
3. Vapaa-aikatoimelle myönnetään 15 000 € lisämääräraha, jolla
katetaan hankkeesta aiheutuneet lisäkustannukset.
4. Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin
rekrytoimaan hankkeen projektityöntekijän.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaisesti.
Kh 31.03.2021 § 41
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi, että Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hankkeen
menoihin myönnetään 15 000 euron lisämääräraha
sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

26

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 42

2/2021

27

31.03.2021

Lapin liiton kuntasitoumuspyyntö Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle hankkeeseen (2021-2023)
31/00.04.02/2021
Kh 31.03.2021 § 42

Lapin liitto pyytää kunnan sitoumusta Tekijöiden Lappi työhyvinvointia kunta-alalle -hankkeeseen osallistumisesta.
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hankkeesta 80 % ja 20 %
tulee olla omavastuuosuutta kunnilta ja hankkeen ja hankkeen
toteuttajilta.
Lapin maakuntaan on valmisteltu kunta-alan työhyvinvoinnin
kehittämishanketta osana Veto- ja pitovoimainen Lappi. Viisaan
kasvun keskus -esiselvityshanketta. Veto- ja pitovoimainen Lappi esiselvityshankkeessa yhdeksi maakunnan veto- ja
pitovoimaongelmaksi tunnistettiin vaikeus saada rekrytoitua ja
sitoutettua henkilöstöä kunta-alalle Lapissa.
Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle hanke on valmisteltu
ajanjaksolle 1.6.2021-1.6.2023. Hankkeen päähakijana ja
hallinnoijana toimii Lapin liitto. Hankkeen osatoteuttajana toimii Lapin
yliopisto. Valmistelun koordinoinnista ja toteuttamisesta ovat
vastanneet molemmat toteuttajat yhteistyössä. Hankehakemus on
lähetetty Lapin ELY-keskukselle 25.2.2021. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 499 415 €. Hankkeen rahoitusosuus (80%) on
399 529 € ja omarahoitusosuus (20%) 99 886 €. Kuntien
omarahoitusosuudet määräytyvät kuntakoon mukaisesti. 19
lappilaista kuntaa on viime syksynä ilmoittanut alustavan
kiinnostuksen osoituksen hanketta kohtaan.
Utsjoen kunnan osuus rahoituksesta on yhteensä 4.000 euroa.
Maakunnan yhteisen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen
tavoitteena on vahvistaa lappilaisten kuntien henkilöstön
työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin kehittämisellä
kuntaorganisaatioiden kilpailukyky ja tuottavuus paranevat.
Tavoitteena on parantaa Lapin kuntien houkuttelevuutta työnantajina
ja sitouttaa työntekijöitä pidemmäksi ajaksi työskentelemään
kuntaorganisaatioissa. Kunta-alan henkilöstön sopeutumista
organisaatiomuutoksiin tuetaan työhyvinvoinnin kehittämisellä.
Koko Lapin kuntien yhteiselle työhyvinvoinnin parantamishankkeelle
on määritelty seuraavat tavoitteet:
- Parantaa Lapin kuntien houkuttelevuutta työnantajana ja sitouttaa
työskentelemään kuntaorganisaatiossa.
- Kehittää viranhaltijoiden ja luottamusmiesten keskinäistä
yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 42

2/2021
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31.03.2021

- Vahvistaa henkilöstön resistenssiä muutostilanteissa vahvalla
työhyvinvoinnilla ja tukea työntekijöiden tuottavuutta. Hyvinvoiva
työntekijä on tuottava.
- Vahvistaa positiivista kunta-alan työnantajakuvaa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden
2021 talousarvioon 2 000 € lisämäärärahan Tekijöiden Lappi työhyvinvointia kunta-alalle -hankkeelle. Vuoden 2022 osuus 2 000 €
sisällytetään vuoden 2022 talousarvioon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

2/2021
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
32, 35, 36, 37
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen kunnanhallitus
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät
32, 35, 36, 37
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.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

