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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt 06.05.2021 § 1
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille
29.04.2021. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä
20.05.2021.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen
päätösvaltaiseksi.
Nimenhuudossa oli läsnä 9 varsinaista valtuutettua ja 3
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että
Suomen Keskustan valtuutettu Raimo Hekkanen oli ilmoittanut
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu
varajäseneksi Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Väinö Guttorm.
Suomen Keskustan valtuutettu Markku Halonen oli ilmoittanut
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä.
Suomen Keskustan valtuutettu Antti Katekeetta ei ollut ilmoittanut
estettä kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä.
Suomen Sosialidemokraattisen puolueen valtuutettu Elle Kaaren
Aikio ei ollut ilmoittanut estettä kokoukseen osallistumiseen. Hänelle
ei saatu varajäsentä. Kristillisdemokraattisen Puolueen valtuutettu
Pirjo Konttinen oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen.
Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Kansallisen Kokoomuksen ja
Kristillisdemokraattisen Puolueen vaaliliiton 1. varavaltuutettu Nils
Eric Lukkari. Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Lotta-Inkeri
Holma oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli
kutsuttu varajäseneksi Kansallisen Kokoomuksen ja
Kristillisdemokraattisen Puolueen vaaliliiton 2. varavaltuutettu Anne
Parkkonen.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valt 06.05.2021 § 2
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Anni Ahlakorpi ja Sammol Lukkari.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Valt 06.05.2021 § 3
Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Ennen varsinaisen kokouksen alkua kuultiin Utsjoen kielikeskus
Giellagárdin esittely. Merkittiin tiedoksi.
Puheenjohtaja totesi, että hänelle on toimitettu kirjallinen
valtuustoaloite koskien Saamelaisen taidemuseon perustamista
Utsjoelle. Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaavoituskatsaus 2021
38/10.02/2014
Teknltk 05.03.2021 § 22
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja
maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista
kaava-asioista maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan.
Kaavoituskatsauksen tarkoitus on edistää kansalaisten tiedonsaantia
ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.
Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaavoituskatsauksen
vuodelle 2021 kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen
valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin. Uula Tapiola esitti lisäyksenä, että
maankäyttösuunnittelussa tiet nimetään saamenkielellä ja
moottorikelkkareitistöä kehitetään. Arto Pohjanrinne ja Lasse
Jansson kannattivat Uula Tapiolan esitystä.
Kh 26.04.2021 § 53

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaavoituskatsauksen
vuodelle 2021 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 06.05.2021 § 4
Liitteenä kaavoituskatsaus.
Ehdotus:
Valtuusto merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi.
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Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian valtuuston
jäsenille.
Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaavoituskatsaus 2021
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Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus
1/10.02.03/2019
Teknltk 11.05.2020 § 27
Utsjoen kunta on laittanut vireille Utsjoen kirkonkylän asemakaavan
laatimisen vanhan rakennuskaavan pohjalta.
Kaavoituksen uudistamisen vaatimuksena on ollut maankäyttö- ja
rakennuslain muutos ja uudet vaatimuksen yhdyskunnan
kehittymiselle.
Vireille tulo: Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 38
Käsittely: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Tekninen lautakunta 30.03.2012 § 41
nähtävillä (kh) 12.04.–02.05.2012
Asemakaavaluonnos (Valmisteluvaiheen
Kunnanhallitus 11.2.2014 § 23
nähtävillä 19.2.2014 – 20.3.2014
Utsjoen kunnan kaavoitustyöryhmä on käsitellyt kaavaluonnosta
19.3.2020 ja hyväksynyt kaavaluonnoksen rajauksen ja esitystavan
sekä rakennusoikeuden merkitsemiseen liittyvän muodon. Nyt
nähtäville asetettava ehdotus voidaan laittaa uudelleen nähtäville,
mikäli sellaisia muutoksia tulee jotka ovat kaavan kannalta
merkityksellisiä.
Asemakaavaa kunta tekee pääsääntöisesti omille mailleen, mutta jo
olemassa oleva rakennuskanta ja vanha rakennuskaava on
yksityisten maanomistajien osalta otettu siinä laajuudessa huomioon
kuin sen estämättä on voinut, että maanomistajien epätasa-arvoinen
kohtelu toteutuu ja toinen tärkeä seikka on, että kunta ei kenellekään
anna ansiotonta arvonnousua sisältäviä ratkaisuja.
Asemakaavan muutoksen pääpainopisteitä ovat selkeästi
asuinrakentaminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen kylän
keskusalueella. Saman aikaisesti käsittelyssä olevat
maankäyttö/kehittämiskorvaukset vastaavat yksityisten
maanomistajien tarpeisiin ja yritystoiminnan toteuttamniseen
omistajan suunnittelemassa laajuudessa.
Ehdotus:
Utsjoen kunnan tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen ja esittää
kunnanhallitukselle MRL 65 § ja MRA 27 § nojalla
asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville 30 vrk ajaksi, jona
aikana tekninen toimi hankkii lausunnot ja viralliset kuulemiset.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 18.05.2020 § 43
Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus sekä
kaavaselostus ovat oheismateriaalina.
Ehdotus:
Kunnanhallitus asettaa asemaakaavaehdotuksen nähtäville MRL 65
§ ja MRA 27 § nojalla 30 vrk ajaksi, jona aikana tekninen toimi
hankkii lausunnot ja viralliset kuulemiset.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 26.04.2021 § 52
Kunnanhallitus asetti Utsjoen kirkonkylän asemakaavan ehdotuksen
nähtäville 18.5.2020 (Kh 18.5.2020 §43). Kaavaehdotus on ollut
nähtävillä 1.6.2020 – 30.6.2020. Saadut palautteet on käsitelty
kaavoitustyöryhmässä 14.10.2020. Palautteiden pohjalta
kaavoituskonsultti on tehnyt tarvittavat täsmennykset Utsjoen
kirkonkylän asemakaavaan.
Soveltuvat oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 52§.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää Utsjoen kirkonkylän asemakaavan
muutoksen ja laajennuksen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valt 06.05.2021 § 5
Materiaali on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja
laajennuksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian valtuuston
jäsenille.
Veikko Porsanger esitti, että asemakaava palautetaan uudelleen
valmisteluun siten, että kaavaesityksessä Onnelantörmän
parkkialueen ja kaavamerkinnällä AL varustetun tontin väliin jäävä
VL-alue muutetaan AL-alueeksi. Väinö Guttorm, Aulis Nordberg,
Sammol Lukkari ja Marjatta Kordelin kannattivat Veikko Porsangerin
esitystä.
Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että suoritettiin
nimenhuutoäänestys, jossa JAA oli kunnanhallituksen esitys ja EI
Veikko Porsangerin kannatettu esitys. Äänestysjärjestys
hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 12 kpl, josta JAA ääniä 4 kpl
(Anni Ahlakorpi, Mika Aikio, Ilmari Tapiola, Uula Tapiola) ja Ei ääniä
8 kpl (Marjatta Kordelin, Sammol Lukkari, Ismo Manninen, Aulis
Nordberg, Veikko Porsanger, Nils Eric Lukkari, Anne Parkkonen,
Väinö Guttorm). Äänestysluettelo liitteenä nro 3. Äänestyksen
perusteella päätökseksi tuli Veikko Porsangerin esitys kaavan
palauttamisesta takaisin valmisteluun.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Tekninen lautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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10§ Opetuskieli
”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 tasaarvoisessa 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.
Valt 06.05.2021 § 6
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy uuden organisaatiomallin mukaisesti, että
Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtorin viran
kielitaitovaatimuksena on koulujen opetuskieli eli suomi.
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Päätös:
Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi esitteli asian valtuuston
jäsenille.
Väinö Guttorm esitti, että Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion
rehtorin viran kielitaitovaatimuksena on suomi. Erikseen todetaan,
että koulujen opetuskielet ovat saame ja suomi. Aulis Nordberg ja
Marjatta Kordelin kannattivat Väinö Guttormin esitystä.
Ilmari Tapiola esitti, että Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion
rehtorin viran kielitaitovaatimuksena on saame ja suomi. Uula
Tapiola kannatti Ilmari Tapiolan esitystä.
Tauko klo 16.40-16.50. Tauon jälkeen puheenjohtaja suorittin
nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 4.
Koska kokouksessa oli tehty kaksi kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja esitti, että
suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on Väinö Guttormin
kannatettu esitys ja EI on Ilmari Tapiolan kannatettu esitys.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 12 kpl, josta
JAA ääniä 10 kpl (Anni Ahlakorpi, Mika Aikio, Marjatta Kordelin,
Sammol Lukkari, Ismo Manninen, Aulis Nordberg, Veikko Porsanger,
Nils Eric Lukkari, Anne Parkkonen, Väinö Guttorm) ja EI ääniä 2 kpl
(Ilmari Tapiola, Uula Tapiola). Äänestysluettelo liitteenä nro 5.
Puheenjohtaja esitti, että seuraavaksi suoritetaan
nimenhuutoäänestys, jossa JAA on kunnanhallituksen ehdotus ja EI
Väinö Guttormin kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Ääniä annettiin yhteensä 12 kpl, josta EI ääniä 10 kpl (Anni
Ahlakorpi, Mika Aikio, Marjatta Kordelin, Sammol Lukkari, Ismo
Manninen, Aulis Nordberg, Veikko Porsanger, Nils Eric Lukkari,
Anne Parkkonen, Väinö Guttorm) ja 2 tyhjää (Ilmari Tapiola, Uula
Tapiola). Äänestysluettelo liitteenä nro 6.
Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli Väinö Guttormin esitys,
että Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtorin viran
kielitaitovaatimuksena on suomi. Erikseen todetaan, että koulujen
opetuskielet ovat saame ja suomi.
Liitteet

Liite 4
Liite 5
Liite 6
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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
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KIRJASTOTOIMEN JOHTAJA
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)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 142
§ 151
§ 11
§7

(saame ja

1/2021

18

03.11.2020
01.12.2020
22.02.2021
06.05.2021

Saamelaislukion ja Utsjokisuun rehtori (suomi)
Saamelaislukion apulaisjohtaja
suomi)
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:
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Lautakunta päättää esittää valtuustolle apulaisrehtorin viran
perustamista Utsjokisuun koululle ja Saamelaislukiolle.
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
3. tai apulaisrehtori voi olla opettajanviran haltija, jolle on määrätty
4. Apulaisjohtaja on opettajanviran haltija, jolle on määrätty koulun
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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.
Valt 06.05.2021 § 7
Ehdotus:
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
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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:
Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi esitteli asian valtuuston
jäsenille.
Merkittiin pöytäkirjaan sivistysjohtaja-rehtorin ja kunnanjohtajan
esittämät selvitykset siitä, että lakisääteiset yhteistoimintaneuvottelut
on käyty työnantajan ja niiden viranhaltijoiden välillä, joiden
viranhoitoon tai toimenkuviin organisaatiouudistus voi vaikuttaa.
Uula Tapiola esitti, että Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun
apulaisrehtorin tehtäviä hoitamaan voidaan määrätä opettajaviran
haltija suostumuksen mukaan. Uula Tapiolan esittämä lisäys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Ehdotus hyväksyttiin täydennettynä Uula Tapiolan esittämällä
lisäyksellä.
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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-, opetusja hoitotehtävissä toimivasta 35 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä
vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen
opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella
varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. 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
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 96
§ 12
§8

1/2021

23

01.06.2020
22.02.2021
06.05.2021

opettajan virka muutetaan rekrytoinnin haastavuuden vuoksi 100 %
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.

Valt 06.05.2021 § 8
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy 50% varhaiskasvatuksen erityisopettajan / 50%
varhaiskasvatuksen opettajan viran muuttamisen 100%
varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2021 alkaen
sivistyslautakunnan esittämillä perusteluilla.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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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:
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Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 49
§ 41
§9

1/2021

23.03.2021
31.03.2021
06.05.2021

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.
Valt 06.05.2021 § 9
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hankkeen
menoihin myönnetään 15 000 euron lisämääräraha
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 65
§ 10

1/2021
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26.04.2021
06.05.2021

Kuntalainan myöntäminen Nuorgamin Ikäsähly ry:lle
Kh 26.04.2021 § 65
Ikäsähly Ry Nuorgamista (Y-tunnus 3066453-7) on hakemassa
Leader Pohjoisin Lappi Ry:n kautta hanketukea ja saanut
hankeidealle kehittämispäällikkö Annika Kostamolta alustavan
myönnön. Leader Pohjoisin Lappi ry toteuttaa teemahanketta, joka
mahdollistaa kylätasolta nousevien pienten investointi- ja
kehittämishankkeiden rahoittamisen kyliin. Tavoitteena on rahoittaa
hankkeita, joilla pyritään parantamaan yhteisön hyvinvointia ja
viihtyvyyttä, lisätä sosiaalista pääomaa ja asiantuntijoiden sekä
osaajien käyttöä kylien ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämisessä ja
alueen kehittämisessä. Toimenpiteillä halutaan etsiä uusia tapoja ja
ratkaisuja, joilla piristetään alueen asukkaiden arkea poikkeusolojen
tuomasta tilanteesta johtuen. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret
ja ikäihmiset. Ensisijaisesti tavoitellaan toimenpiteiden toteuttajiksi
kylissä toimivia rekisteröityneitä yhdistyksiä ja erityisesti uusia
hakijoita.
Toimenpiteeseen saatava julkinen tuki on 75% ja yksityinen
rahoitusosuus 25%. Yksityinen rahoitusosuus voidaan kattaa
talkootyöllä, mikäli hankkeessa on talkootyöhön sopivia toimia.
Talkootyön tulee sijoittua hankeaikaan ja liittyä tiiviisti tehtävään
toimenpiteeseen. Haettavat toimenpiteet pitää pystyä toteuttamaan
kertakorvaushankkeina. Tämä tarkoittaa, että hanketta haettaessa
tehdään tarkat kustannusarviot ja suunnitelmat ja tuki maksetaan
toteutuksen jälkeen haetun mukaisesti.
Ikäsähly Ry:n hankkeessa hankitaan Nuorgamin koulun
jääkiekkokaukaloon kesäkausiksi minigolf-rata. Kaukalon
kesäkäytölle yhdistys on saanut jo käyttöluvan Utsjoen kunnan
tekniseltä osastolta. Hankinnan arvo on noin 8500 € ja
hankekokonaisuus noin 11 500 €. Tästä kokonaisuudesta talkootyö
(suunnittelu, kokoukset, hankkeen kirjoitus- ja laskentatyöt, asennus,
avajaiset, syksyn pois purku yms.) muodostavat noin 2500 - 3000 €
osuuden (henkilötyötunti 15 €/h ja ajettavien koneiden osalta +30 €/h
korotus edelliseen). Rahallisen tuen osuus on näin ollen 8500 €,
jonka yhdistys saa kertakorvauksena takaisin sen jälkeen, kun
hanke päättyy ja minigolf-rata on valmis otettavaksi käyttöön.
Ikäsähly Ry pyytää Utsjoen kunnalta tilapäislainana 8500 € siihen
saakka, kunnes hankkeen investointituki maksetaan yhdistykselle ja
yhdistys voi maksaa lainatun summan edelleen takaisin kunnalle
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 65
§ 10

1/2021

26.04.2021
06.05.2021

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Ikäsähly ry
nimiselle yhdistykselle 8.500 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 ja se on nostettavissa yhdessä erässä
rahoituspäätöksen jälkeen.
5. Maksatuserä suoritetaan suoraan kunnan tilille, tai
vaihtoehtoisesti laina on maksettava takaisin viikon kuluessa siitä,
kun maksatuserä on tullut hakijalle.
6. Velallinen sitoutuu käyttämään hankkeen avustusrahat lainan
maksuun.
7. Kunnalla on oikeus nimetä hankkeen ohjausryhmään/
asiantuntijaryhmään oma edustajansa.
Päätös:
Marjatta Kordelin ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Marjatta Kordelin ei ottanut osaa
päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 06.05.2021 § 10
Ehdotus:
Valtuusto myöntää Nuorgamin Ikäsähly ry nimiselle yhdistykselle
8.500 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 ja se on nostettavissa yhdessä erässä
rahoituspäätöksen jälkeen.
5. Maksatuserä suoritetaan suoraan kunnan tilille, tai
vaihtoehtoisesti laina on maksettava takaisin viikon kuluessa siitä,
kun maksatuserä on tullut hakijalle.
6. Velallinen sitoutuu käyttämään hankkeen avustusrahat lainan
maksuun.
7. Kunnalla on oikeus nimetä hankkeen ohjausryhmään/
asiantuntijaryhmään oma edustajansa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

Pöytäkirja
§ 65
§ 10

1/2021

26.04.2021
06.05.2021

Marjatta Kordelin ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Marjatta Kordelin ei ottanut osaa
päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nuorgamin Ikäsähly ry
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 33
§ 11

1/2021
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31.03.2021
06.05.2021

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/
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 33
§ 11

1/2021
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31.03.2021
06.05.2021

asiantuntijaryhmään oma edustajansa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt 06.05.2021 § 11
Ehdotus:
Valtuusto 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.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Uula Tapiola poistui kokouksesta klo
17.40 ennen päätöksentekoa.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Karigasniemen Erämiehet ry

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

Pöytäkirja
§ 42
§ 12

1/2021

31

31.03.2021
06.05.2021

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
Valtuusto

§ 42
§ 12

1/2021

32

31.03.2021
06.05.2021

- 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.

Valt 06.05.2021 § 12
Ehdotus:
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:

Keskushallinto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 60
§ 13

1/2021
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26.04.2021
06.05.2021

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ESR-rahoitteiset hankkeet
32/00.04.02/2021
Kh 26.04.2021 § 60
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koordinoima (ESR) hanke,
Työhyvinvointia saamelaisalueella on saanut myönteisen
rahoituspäätöksen. Utsjoen kunta ja Enontekiön kunta ovat
hankkeessa osarahoittajina. Kyseessä on hanke, minkä
erityistavoitteena on parantaa työhyvinvointia kolmessa
organisaatiossa saamelaisalueella (Sakk, Utsjoen ja Enontekiön
kunnat). Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan saamelaiskulttuurin
erityispiirteet ja kehitetään siihen pohjautuvia työhyvinvoinnin
kehittämisen malleja. Hanke tukee myös osallistuvien kuntien
vetovoimaisuutta ja työnantajakuvaa.
Tuettava toiminta: tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja
työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta-, ja
asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan aiheeseen liittyvää
osaamista.
Hankeen kokonaisrahoitus on 392 895 euroa. ESR:n ja valtion
rahoitus 314 295 euroa. Sakk:n omarahoitus 38 600 euroa ja
Utsjoen ja Enontekiön kuntien osuudet yhteensä 40 000 euroa,
mistä Utsjoen osuus 1/2 osaa, vuodelle 2021 10 000 euroa ja
vuodelle 2022 10 000 euroa.
Utsjoen kunta on sitoutunut Saamelaisalueen koulutuskeskuksen,
Diakonia ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston
Giellagasinstituutin toteuttamaan saamenkielten tulkkikoulutus
hankkeeseen. Saamelaiskäräjät, Inarin kunta, Enontekiön kunta ja
Utsjoen kunta ovat hankkeen rahoituksessa mukana
omarahoitusosuuksilla, Utsjoen kunnan omarahoitusosuus on
12 000 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan edellä mainittujen hankkeiden
rahoitusosuudet ja esittää edelleen valtuustolle, että elinkeinoelämän
kehittämishankkeelle (Saamenkielen tulkkihanke) myönnetään
lisämääräraha 12 000 euroa sekä keskushallinnon hankkeelle
(Työhyvinvointia saamelaisalueella) myönnetään lisämääräraha
vuodelle 2021 10 000 euroa ja vuoden 2022 osuus käsitellään
seuraavan vuoden budjetissa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 60
§ 13

1/2021
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Valt 06.05.2021 § 13
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy edellä mainittujen hankkeiden rahoitusosuudet
siten, että elinkeinoelämän kehittämishankkeelle (Saamenkielen
tulkkihanke) myönnetään lisämääräraha 12 000 euroa sekä
keskushallinnon hankkeelle (Työhyvinvointia saamelaisalueella)
myönnetään lisämääräraha vuodelle 2021 10 000 euroa ja vuoden
2022 osuus käsitellään seuraavan vuoden budjetissa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinvoimalautakunta
Keskushallinto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§7
§ 59
§ 14

1/2021
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19.03.2021
26.04.2021
06.05.2021

Onnelantörmä ja Luossapolku -hankkeen käynnistäminen
20/00.01.05/2021
Elvltk § 7
Utsjoen kunta/elinkeinotoimi on hakenut marraskuussa 2020
päättyneessä kunnille suunnatussa lähivirkistysalueiden
kehittämishankehaussa Uudenmaan ELY-keskukselta hanketukea
Onnelantörmän ja Luossapolun kehittämiseen. Rahoitushakemus on
1.3.2021 tulleen päätöksen mukaan osin hyväksytty. Hyväksyttyjä
kustannuksia ovat Onnelantörmän näköalatasanne ja portaat
jokirantaan sekä Luossapolun rakentaminen Onnelantörmältä
Utsjoen rantaan ja polun varteen tulevat infotaulut, lepopenkit ja
tulipaikka. Ulkokuntosalilaitteiden osalta rahoitushakemus hylättiin.
Myönnetty kehittämis- ja investointituki on suuruudeltaan 31 527,50
€, tuki saa olla koko hankkeen kustannuksista max 50%. Täten
hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat
enintään 63 055,00 euroa, josta hanketuki kattaa puolet eli 31
527,50 €, Metsähallituksen kumppanirahoitus 10 000 € ja kunnan
omarahoitusosuus 21 527,50 €, jonka käyttämisestä kyseiseen
kehittämis- ja investointisuunnitelmaan lautakunnan tulee tehdä
päätös vietäväksi edelleen kunnanhallitukseen ja -valtuustoon.
Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat palkkakuluista
sivukuluineen, laite- ja tarvikehankinnoista sekä ulkopuolisista
palveluista.
Ehdotus:
- Hanke käynnistetään ennen 1.6.2021 rahoituspäätöksen
edellyttämällä tavalla
- Asianomaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden työaikaa jyvitetään
hankkeelle teknisen toimen kanssa sovittavissa määrin sekä
hankesuunnitelmassa esitetyllä tavalla
- Hankkeen ostojen hintavertailut ja tarvittavat kilpailutukset sekä
rekrytoinnit hoidetaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa
- Hankkeen tilanne- ja talouskatsaus tuodaan elinvoimalautakunnan
tiedoksi syksyllä 2021
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kh 26.04.2021 § 59
Edellä olevan elinvoimalautakunnan hyväksymän
investointihankkeen kunnan omarahoitusosuus on 21 527,50 €.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§7
§ 59
§ 14
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19.03.2021
26.04.2021
06.05.2021

Vuoden 2021 investointiohjelmassa ei ole varattu määrärahaa
hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset
muodostuvat palkkakuluista sivukuluineen, laite- ja
tarvikehankinnoista sekä ulkopuolisista palveluista.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan elinvoimalautakunnan esityksen
Onnelantörmä- ja Luossapolkuhanke- investoinnin
omarahoitusosuudesta ja esittää edelleen valtuustolle, että
kyseiselle investoinnille myönnetään lisämääräraha vuoden 2021
investointiohjelmaan; menot 63 055 €, tulot 21 527,50 €, netto
21 527,50 €.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 06.05.2021 § 14
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Onnelantörmä- ja Luossapolkuhankeinvestoinnin omarahoitusosuuden siten, että kyseiselle investoinnille
myönnetään lisämääräraha vuoden 2021 investointiohjelmaan;
menot 63 055 €, tulot 21 527,50 €, netto 21 527,50 €.
Päätös:
Vt. kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Johanna Mikkola esitteli asian
valtuuston jäsenille.
Ilmari Tapiola muistutti, että nimet ja opastekyltit tulee tehdä
erikseen molemmilla kielillä, suomea ja saamea ei pidä sekoittaa
keskenään.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen lautakunta
Elinvoimalautakunta
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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,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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taloushallinnon palvelut, viestintäpalvelut, muut palvelujen ostot,
matkakulut, materiaalikulut, toimitilakulut, ohjelmistot sekä puhelinja 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 covidkustannuksiin. 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.
Valt 06.05.2021 § 15
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan perusturvalautakunnalle 80.000
€ covid-kustannuksiin vuodelle 2021.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Perusturvajohtaja Nanna Miettunen esitteli asian valtuuston jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kotisairaanhoito ja lisämääräraha-esitys, perusturvalautakunta
67/02.02.00/2020
Petultk 22.04.2021 § 35
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 määrittää, että
kunnalla tulee olla suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä toimenpiteitä.
Utsjoen kunnan väestö ikääntyy ja kotiin tarjottavien palveluiden
tarve lisääntyy. Kotisairaanhoitoa annetaan kotiin silloin, kun henkilö
ei alentuneen toimintakykynsä tai sairautensa takia pysty
käyttämään muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita.
Kotisairaanhoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa ja säännöllistä.
Utsjoen kunnassa on tällä hetkellä yksi kotisairaanhoitajan toimi,
jonka työhön kuuluvat kotisairaanhoidon lisäksi mm. ikäihmisten
ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja muistineuvolan toiminta. Yhden
kotisairaanhoitajan työaika ei ole riittävä lisääntyneen
asiakasmäärän ja työmäärän vuoksi.Lisääntyneen palvelutarpeen
vuoksi olen joutunut palkkaamaan lisätyövoimaa kotisairaanhoidon
työtehtävien hoitamiseksi.
Jotta pystymme vastaamaan kotiin tarjottavien palveluiden
tarpeeseen,esitän yhden uuden kotisairaanhoitajan toimen
perustamista ja lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2021
talousarvioon 48.000 € (palkkausmenot 43.500€ ja matkakulut
4.500€).
Valmistelija: hoitotyön johtaja Päivi Kontio
Valmistelijan ehdotus: perusturvalautakunta
- perustaa kotisairaanhoitajan toimen 1.5.2021 alkaen ja
- esittää valtuustolle 48.000 €:n lisämäärärahan vuoden 2021
talousarvioon kotisairaanhoitajan palkkauskustannuksiin.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kh 26.04.2021 § 62
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 48.000 €:n lisämäärärahan
vuoden 2021 talousarvioon kotisairaanhoitajan
palkkauskustannuksiin perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 06.05.2021 § 16
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan perusturvalautakunnalle 48.000
€:n vuoden 2021 talousarvioon kotisairaanhoitajan
palkkauskustannuksiin.
Päätös:
Perusturvajohtaja Nanna Miettunen esitteli asian valtuuston jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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Sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi
85/01.01.00/2019
Petultk 22.04.2021 § 33
Vuodeosaston sairaanhoitajan toimi on vapautunut irtisanoutumisen
johdosta. Vuodeosaston sairaanhoitajan toimi esitetään
muutettavaksi viraksi 01.06.2021 lähtien.
Perusteluina mm. hoitotyön johtajan sijaistaminen, toimiminen
vuodeosaston vastaavana sairaanhoitajana ja siihen liittyvien
virkavastuiden ja -päätösten tekeminen sekä esimiehenä toimiminen
hoitotyön johtajan alaisille.
Vastaava sairaanhoitaja vastaa vuodeosaston potilaiden hoidon
laadusta sekä toiminnan ohjaamisesta. Vastaava sairaanhoitaja
suunnittelee, johtaa ja kehittää hoitotyötä yhdessä henkilökunnan ja
hoitotyönjohtajan kanssa. Vastaava sairaanhoitaja toimii työparina
hoitotyönjohtajalle ja tekee myös talouden ja hoitotyön seurantaa
sekä arviointia, ja suunnittelee vuorolistoja.
Palkkaus tva:n mukainen.
Valmistelija: hoitotyönjohtaja Päivi Kontio
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää valtustolle, että
vuodeosaston sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan
sairaanhoitajan viraksi 1.6.2021 alkaen.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 26.04.2021 § 63
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodeosaston
sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan sairaanhoitajan viraksi
1.6.2021 alkaen perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valt 06.05.2021 § 17
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että vuodeosaston sairaanhoitajan toimi
muutetaan vastaavan sairaanhoitajan viraksi 1.6.2021 alkaen
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös:
Perusturvajohtaja Nanna Miettunen esitteli asian valtuuston jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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Fysioterapeutin viran lakkauttaminen
75/01.01.00/2017
Petultk 22.04.2021 § 31
Perusterveydenhuollossa on fysioterapian virka, joka on vapautunut
01.06.2021 alkaen. Kunnassa on tehty päätös, että virat muutetaan
niiden vapautuessa toimiksi jos tehtävän luonne sen sallii.
Viran lakkauttamisesta päättää valtuusto.
Valmistelija: Hoitotyön johtaja Päivi Kontio
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että
perusterveydenhuollon fysioterapian virka lakkautetaan 01.06.2021
alkaen.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Maarit Pieski saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 12:15.
Kh 26.04.2021 § 64
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusterveydenhuollon
fysioterapian virka lakkautetaan 01.06.2021 alkaen
perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt 06.05.2021 § 18
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että perusterveydenhuollon fysioterapian virka
lakkautetaan 01.06.2021 alkaen kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti.
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Päätös:
Perusturvajohtaja Nanna Miettunen esitteli asian valtuuston jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
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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.
Valt 06.05.2021 § 19
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 17 650 euroa vuoden 2020
investointiohjelmaan hankkeelle Utsjokisuun monitoimitalon uuden
osan rakentaminen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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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.
Valt 06.05.2021 § 20
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärahan 185 130 euroa vuoden 2020
investointiohjelmaan hankkeelle Karigasniemen monitoimitalon
rakentaminen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
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Tiedoksi saatettavat asiat
Valt 06.05.2021 § 21
Päätös:
Kunnanjohtaja kertoi Utsjoen Äkillisen rakennemuutoksen prosessin
tämän hetkisistä vaiheista sekä selvitykseen liittyvien työryhmien
työskentelystä. Merkittiin tiedoksi.
Valtuutettu Marjatta Kordelin käytti puheenvuoron, jossa hän toi
esille Nuorgamilaisten huolen kylän puhtaan veden saannin
ongelmista. Kunnanjohtaja selvitti Inarin Lapin Vesi Oy:n
suunnitelmat uuden ylävesisäiliön rakennusinvestoinnista kesällä
2021. Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen pe- Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
rusteet
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
1, 2, 3, 4, 5, 21
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusosoitus
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
valitusaika
Pohjois-Suomenhallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
PL 189, 90101 OULU
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
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Valituskirjassa on ilmoitettava
− valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
− päätös, johon haetaan muutosta
− miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
− muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

