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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Ilmari 10:00 - 14:45 Hallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Kordelin Marjatta 10:00 - 14:45 Hallituksen 
varapuheenjohtaja 

 

 Nuorgam Eeva 10:00 - 14:45 Jäsen  
 Porsanger Veikko 10:00 - 14:45 Jäsen  
 Laiti Niila 10:00 - 14:45 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 10:00 - 14:45 Jäsen  
 Lukkari Sammol 10:00 - 14:45 Jäsen  
 Aikio Mika 10:00 - 14:45 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 
Poissa Guttorm Rauna Varajäsen  
 Holma Lotta-Inkeri Varajäsen  
 Hekkanen Raimo Varajäsen  
 Valle Petteri Varajäsen  
 Aikio Elle Kaaren Varajäsen  
 Nordberg Aulis Varajäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00 - 14:45 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 10:00 - 14:45 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Esko 10:00 - 14:45 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 Ilmari Tapiola                Marjatta Kordelin          Marja Länsman 
 puheenjohtaja               puheenjohtaja § 70       pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

66 - 96 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 15.6.2021 
 
 
 
Marjatta Kordelin        Sammol Lukkari       Anni Ahlakorpi § 70, § 84 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 22.06.2021  
 
 
Mari Huovinen 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 66 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 15.06.2021 § 66  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 67 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 15.06.2021 § 67  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Kordelin ja Sammol Lukkari. 
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Kunnanhallitus § 68 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 15.06.2021 § 68  

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

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Harrastamisesta 
virtaa -hanke ja Kätevästi yhdessä -hanke lasten ja nuorten 
harrastustoimintaan. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin puheenjohtajan esittämillä lisäasioilla 

täydennettynä. 
 
 Tässä yhteydessä projektipäällikkö Kati Eriksen esitteli Utsjoen 

kielikeskus Giellagárdin toimintasuuunnitelman liittyen kokouksen 
pykälään nro 83 Saamen kielikeskus - Giellagárdi. 
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Kunnanhallitus § 69 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 15.06.2021 § 69  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 70 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 15.06.2021 § 70  

Kuntaan on tullut 10 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovu-
tusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on 
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen 
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto- 
oikeuteen.  
 
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 
muutosta valittamalla.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluo-
vutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kau-
pan kohteisiin. 
 
Päätös: 
 
Ilmari Tapiola ja Niila Laiti ilmoittivat olevansa esteellisiä asian 
käsittelyyn. Varapuheenjohtaja Marjatta Kordelin toimi 
puheenjohtajana ja Anni Ahlakorpi toisena pöytäkirjantarkastajana 
tämän pykälän käsittelyn ajan. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 71 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2020 
 
90/00.04.02/2017 
 
Kh 15.06.2021 § 71  

 
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilintarkastaja ja 
tarkastuslautakunta ovat käsitelleet kuntayhtymän tilinpäätöstä 
vuodelta 2018 ja esittävät tilinpäätöksen vahvistamista ja 
vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja 
muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1 - 31.12.2020. Tilinpäätös on 
nähtävillä kokouksessa. 
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 9 § mukaan valtuustot päättävät 
tarkastuslautakunnan ehdotuksesta vastuuvapaudesta.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Pohjois-Lapin alueyhteistyön 
kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden 
myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2020. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 72 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntalainan myöntäminen Utsjoen kirkkotupayhdistys ry:lle 
 
11/00.04.05/2017 
 
Kh 15.06.2021 § 72  
 Utsjoen Kirkkotupa ry (Y-tunnus 1912209-1) on hakemassa Leader 

Pohjoisin Lappi Ry:n kautta hanketukea ja on 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.  

 
 Hankkeen aikana Kirkkotupayhdistys rakentaa avolaavun 

kirkkopahdalle postipolun viereen sekä kolme penkkiä ja portaat 
rinteeseen Ulriikan kulttuuri- ja hiljentymispolulle. Hankkeen 
kustannusarvio oheismateriaalina. 

 
 Yhdistys pyytää Utsjoen kunnalta tilapäislainana 7800 euroa ajalle 

1.6.2021-30.9.2022. eli siihen saakka, kunnes hankkeen 
investointituki maksetaan yhdistykselle ja yhdistys voi maksaa 
lainatun summan edelleen takaisin kunnalle 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Utsjoen 
kirkkotupayhdistys ry:lle 7800 euron suuruisen kuntalainan 
seuraavilla lainaehdoilla: 
 
1. Laina myönnetään heti kun myönteinen hankepäätös on tehty. 
2. Laina on maksimissaan myönnetyn tuen määräinen sisältäen 
lainan koron. 
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Kunnanhallitus § 72 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

3. Lainan korko on Euribor12kk + 1,5 % per annum. 
4. Lainasta myönnetään rahoituspäätöksen jälkeen 1/3 ja 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 tiedoksi, että Leader Pohjoisin Lappi ry on tehnyt 
myönteisen päätöksen Utsjoen kirkkotupayhdistyksen 
hankehakemukseen. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 73 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnan edustus vuoden 2021 kutsunnoissa 
 
92/00.04.00/2017 
 
Kh 15.06.2021 § 73  

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään 
edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan sekä 
kutsuntalääkärin kutsuntatoimitukseen. Kutsunnat pidetään Utsjoella 
17.8.2021 klo 12.00 alkaen.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan 
perusturvajohtaja Nanna Miettusen sekä kutsuntalääkäriksi 
vastaavan lääkärin. Lisäksi kunnanhallitus nimeää Taina Jylhän 
varaedustajaksi kutsuntalautakuntaan. 
 
Kunnanhallitus nimeää henkilön esittämään kunnan tervehdyksen 
kutsunnanalaisille. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtajan esittämään kunnan 
tervehdyksen kutsunnanalaisille. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Jääkäriprikaati  
 Nimetyt henkilöt  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2021 14 
 
Kunnanhallitus § 74 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 6.5.2021 kokouksen täytäntöönpano 
 
49/00.02.00/2021 
 
Kh 15.06.2021 § 74  

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten 
laillisuuden valvonnasta. 
  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty 
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa 
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee 
jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat 
olleet nähtävillä 20.5.2021. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuusto 06052021 kokouskutsu 
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 75 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuustoaloite, Saamelainen taidemuseo Utsjoelle 
 
42/00.01.02/2021 
 
Kh 15.06.2021 § 75  

Valtuuston kokouksessa 6.5.2021 11 valtuutettua on jättänyt 
valtuustoaloitteen. Aloite on nähtävillä kokouksessa. 
 
Suomesta puuttuu kokonaan taidemuseo, jonka vastuulla olisi 
nimenomaan saamelainen taide. Utsjoki on luonnollinen paikka 
taidemuseolle, sillä täällä on rikas kulttuuriympäristö ja paljon 
lahjakkaita taiteilijoita. Utsjoelle on hyvät yhteydet sekä Suomen että 
Norjan saamelaisalueilta.  
 
Utsjoella tehdään nyt kovasti töitä saamen kielen ja kulttuurin eteen. 
Taidemuseo sopisikin hyvin kielikeskuksen ja musiikkiakatemian 
yhteyteen. Myös Pedar Jalvi -kirjasto voisi toimia samassa 
ympäristössä. Museo on myös turisteille houkutteleva vierailukohde, 
niin että se sopisi myös kunnan vastuullisen turismin 
edistämissuunnitelmiin.  
 
Ehdotus: 
 
Valtuustoaloitteen mukainen museohanke siirretään sivistystoimen 
valmisteltavaksi. Museo hanke voidaan nostaa esille Äkillisen 
rakennemuutoksen toimintasuunnitelmaan ja museohankkeen 
suunnittelu ja tuleva rahoitus liitetään Utsjoen Ärm-
hankekokonaisuuteen valmisteluun. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
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Kunnanhallitus § 76 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 55, 2021 
 
291/00.09.00/2011 
 
Kh 15.06.2021 § 76  

Lapin aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Jääkäriprikaatin 
kanssa alueellisen maanpuolustuskurssin Saariselällä 27.9.-
1.10.2021. Lapin aluehallintovirasto pyytää kuntaa tekemään 
oppilasesityksensä 11.6.2021 mennessä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnahalllitus esittää, että alueelliselle maanpuolustukurssille 
valitaan perusturvajohtaja Nanna Miettunen.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Nimetty henkilö  
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Kunnanhallitus § 77 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokunnan jäsenen nimeäminen 
 
122/00.04.00/2013 
 
Kh 15.06.2021 § 77  
 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n mukaan 
koulutuskeskuksella on johtokunta. Johtokunnassa on yhteensä 11 
jäsentä, 6 Saamelaiskäräjien esittämänä, 2 saamelaisalueen kuntien 
esittämänä sekä yksi opettajien, henkilökunnan ja opiskelijoiden 
edustaja. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta alkaen syksyllä 
2021. 
 
Saamelaisalueen koulutuskeskus pyytää kuntaa tekemään esityksen 
johtokunnan jäsenestä ja henkilökohtaisesta varajäsenestä 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtokuntaan.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus tekee esityksen johtokunnan jäsenestä ja 
varajäsenestä. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että Mika Aikio nimetään varsinaiseksi 
jäseneksi johtokuntaan. Esitys hyväksyttiin. 
 
Sammol Lukkari esitti, että Laura Niittyvuopio-Valle nimetään 
varajäseneksi johtokuntaan. Esitys hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Saamelaisalueen koulutuskeskus  
 Nimetyt henkilöt  
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Kunnanhallitus § 78 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työhyvinvointia saamelaisalueella -hankkeen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen 
 
32/00.04.02/2021 
 
Kh 15.06.2021 § 78  

Valtuusto on 6.5.2021 § 13 myöntänyt lisämäärärahan 
Työhyvinvointia saamelaisaluella -hankkeelle. 
 
Työhyvinvointia saamelaisalueella -hanke on Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen koordinoima (ESR) hanke. Utsjoen kunta ja 
Enontekiön kunta ovat  hankkeessa osarahoittajina. Kyseessä on 
hanke, jonka 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.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää työhyvinvointia saamelaisalueella -hankkeen 
ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen. 
 
Päätös: 
 
Marjatta Kordelin esitti, että Niila Laiti nimetään hankkeen 
ohjausryhmän jäseneksi. Esitys hyväksyttiin. 
 
Veikko Porsanger esitti, että Sammol Lukkari nimetään hankkeen 
ohjausryhmän varajäseneksi. Esitys hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Nimetyt henkilöt  
 Saamelaisalueen koulutuskeskus  
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Kunnanhallitus § 79 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen ja edustajien 
nimeäminen 
 
47/00.04.00/2021 
 
Kh 15.06.2021 § 79  

Sote rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa valmistaudutaan sote-
uudistuksen toimeenpanosta vastaavan toimielimen 
muodostamiseen osana hankekokonaisuutta sen mukaan, miten 
uudistus valtakunnan tasolla etenee. Lakien nyt edetessä 
eduskunnan käsittelyyn, on Lapin hyvinvointialueella tarpeen 
valmistautua asteittain toimeenpanon valmisteluun. Hallituksen 
tavoite aikataulun mukaan ensimmäinen osa laista tulisi voimaan 
1.7.2021 ja viimeiset 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 
alkaen. 
 
Lapin liiton maakuntajohtaja ja Sote-rakenneuudistus Lapissa -
hankkeen hankejohtaja ovat lähettäneet Lapin alueen kunnille, 
sairaanhoitopiireille, erityishuoltopiirille, pelastuslaitokselle ja 
Saamelaiskäräjille 14.4.2021 esityksen, jossa pyydetään ottamaan 
kantaa ja päättämään osaltaan Lapin hyvinvointialueen 
väliaikaistoimielimen asettamisesta. Esitys liitteineen on 
ohessa. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää 
aktiivista valmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta 
palvelutuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta. 
Tämän johdosta ehdotetaan, että hyvinvointialueesta 
annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet 
julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1.7.2021. 1.7.2021-
1.3.2022 välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa 
käyttäisi väliaikainen valmistelutoimielin tehtävänä toiminnan ja 
hallinnon käynnistäminen, kunnes aluevaltuusto olisi valittu ja 
aluevaltuuston asettama aluehallitus olisi aloittanut toimintansa. 
Valtio myöntäisi voimaanpanolain 15 §:n perusteella 
hyvinvointialueille valtion avustusta niiden toiminnan ja hallinnon 
käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. 
 
Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirin ja 
alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi lain voimaan tultua 
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä 
viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Väliaikaisen 
valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, 
joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 
 
Kirjeessä todetaan, että sote-rakenneuudistuksen työvaliokunnassa 
sekä poliittisessa ohjausryhmässä on valmisteltu ja käsitelty 
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hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista, 
hallinnoijaorganisaatiota ja kokoonpanoa koskeva pohjaesitys, johon 
pyydetään kuntia ja muita sote-uudistusta koskevia organisaatioita 
ottamaan kantaa ja antamaan päätös Lapin hyvinvointialueen 
väliaikaistoimielimen asettamiseen seuraavien asioiden osalta: 
 
1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus. 
2. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto. 
3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano alueittain 
seuraavasti: 

• Hyvinvointialueen kunnista yhteensä 7 jäsentä seutukunnittain 
siten, että neljä jäsentä on sosiaalihuollosta ja kolme jäsentä 
perusterveydenhuollosta. 

− Itä-Lapin seutukunta 

− Kemi-Tornion seutukunta 

− Pohjois-Lapin seutukunta 

− Rovaniemen seutukunta 

− Torniolaakson seutukunta 

− Tunturi-Lapin seutukunta. 

• Sairaanhoitopiireistä neljä jäsentä (Lshp 2 ja Lpshp 2). 

• Erityishuoltopiiristä yksi jäsen. 

• Pelastustoimesta yksi jäsen. 

• Saamelaiskäräjiltä yksi jäsen. 

• Jokaiselle jäsenelle nimetään varajäsen. 

• Lisäksi henkilöstöjärjestöjen yksi yhteinen edustaja, jolla on 
puhe- ja läsnäolooikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen 
kokouksissa. 

 
Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 
2021 alkaen vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen 
työhön. Myös varajäsenillä tulee olla valmius käyttää työaikaa. 
 
4. Kuntia, sairaanhoitopiirejä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitosta, 
Saamelaiskäräjiä ja henkilöstöjärjestöjä pyydetään käymään 
tarvittavat seutukuntakohtaiset neuvottelut ja esittämään 
edustajansa väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti. 
Esitettävien edustajien tulee olla ko. organisaatioiden viranhaltijoita, 
joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 
Esityksissä toivotaan huomioitavan myös sosiaali- ja terveyden- 
huollon asiantuntemuksen lisäksi talouden, hallinnon ja 
henkilöstöasioiden asiantuntemus. 
 
Ehdotus tulee toimittaa Lapin liittoon 31.5.2021 mennessä. 
Ehdotuksessa tulee olla seutukunnan priorisoimassa järjestyksessä 
varsinaiseksi ja varajäseneksi sekä mies- että naisehdokas. 
 
Pohjois-Lapin seutukunnan kunnanjohtajat ovat keskustelleet 
edustajan nimeämisestä. Sodankylä on esittänyt nimettäväksi 
perusturvajohtaja Harri Tiuraniemeä 100 prosentin työajalla 
elokuusta alkaen.  
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Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on esittänyt näkemyksenään, 
että valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio olisi Lapin 
sairaanhoitopiiri Lapin liiton sijasta, koska voimaanpanolakiesityksen 
8 § 3 momentissa olevan ns. perälautamallin mukaan alueen 
väestömäärältään suurin sairaanhoitopiiri vastaa 
valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta ja valmistelutoimielimen 
kokoonpanoa koskeva ehdotus muilta osin mukailee pääosin 
ns. perälautamallia ja, koska Lapin liitto on mukana uudistuksessa 
vain pelastuslaitoksen osalta. Lshp:n mukaan sairaanhoitopiirien 
toiminta muodostaa merkittävän osan tulevan hyvinvointialueen 
sisällöstä, joten sairaanhoitopiirien hallinnon ja johdon työpanos 
suuntautuu luontojaan uudistuksen ja tulevan hyvinvointialueen 
toiminnan toteuttamiseen. Lshp:n mukaan kyse on tarkoituksen 
mukaisesta tavasta organisoida valmistelutoimielimen toiminta ja 
vastuuta ja tehtäviä on välttämätöntä jakaa molempien sairaanhoito- 
piirien kesken yhteisesti sovittavalla tavalla. Lapin liiton kirjeessä ei 
esitetä perusteluja sille, miksi hallinnoijaorganisaation tulisi olla 
Lapin liitto. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää 
1. hyväksyä, että väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa 
maakuntahallitus 
2. esittää, että valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin 
liitto 
3. hyväksyä ehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
kokoonpanosta 
4. esittää Pohjois-Lapin seutukunnan edustajaksi Sodankylän 
perusturvajohtaja Harri Tiuraniemeä. 
  
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Lapin liitto  
 Pohjois-Lapin seutukunta  
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Oikeusministeriön lausuntopyyntö saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan 
mietinnöstä 
 
206/00.04.00/2013 
 
Kh 15.06.2021 § 80  

Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta asetettiin 
ajalle 1.12.2020-15.5.2021. Toimikunnan puheenjohtajana toimi 
oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen ja toimikunnassa 
oli edustettuina saamelaiskäräjien ja hallituksen edustajat. 
Toimikunnan mietintö julkaistiin 11.5.2021. 
 
Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön saamelaiskäräjälain 
muutosta valmistelleen toimikunnan mietinnöstä, lausunto tulee 
antaa 6.8.2021 mennessä. 
  
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta vastaa lausuntopyyntöön ja päättää antaa lausunnon 
saamelaiskäräjälain muutosta valmistelleen toimikunnan 
mietinnöstä. Lausunnossa keskitytään niihin kohtiin mietinnöstä, 
mitkä koskevat kunnan ja saamelaiskäräjien välisiä suhteita. 
Lausuntoa valmistelemaan kunnanhallitus nimeää henkilöt. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että lausunnossa voidaan käsitellä kaikkia 
saamelaiskäräjälain muutosta koskevia asioita. Esitys hyväksyttiin. 
 
Anni Ahlakorpi esitti, että kunnanhallituksen ja valtuuston 
puheenjohtaja nimetään valmistelemaan lausuntoa. Esitys 
hyväksyttiin. 
 
Marjatta Kordelin esitti, että Sammol Lukkari nimetään 
valmistelemaan lausuntoa. Esitys hyväksyttiin. 
 
Puheenjohtaja esitti, että kunnanjohtaja ja Eeva-Maarit Aikio 
nimetään valmistelemaan lausuntoa. Esitys hyväksyttiin. 
 
Anni Ahlakorpi esitti, että Niila Laiti nimetään valmistelemaan 
lausuntoa. Esitys hyväksyttiin. 
 
  

 
Jakelu Nimetyt henkilöt  
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Lisämääräraha ÄRM- käynnistyshanke Utsjoella -hankkeelle 
 
45/00.04.02/2021 
 
Kh 15.06.2021 § 81  

Koronan vaikutukset matkailuun ja rajakauppaan sekä kesäkauden 
kalastusmatkailijoihin ja kotitarvekalastajiin moninaisesti vaikuttava 
lohestuskielto ovat sysänneet koko Utsjoen kunnan tilanteeseen, 
jossa se täyttää äkillisen rakennemuutoksen kriteerit. Tähän 
tilanteeseen on vastattu suunnittelemalla ÄRM-kokonaisuutta, jonka 
parissa on työskennellyt laaja maakunnallinen koordinaatioryhmä ja 
lisäksi on muodostettu kolme työryhmää valituille painopistealueille. 
Tavoitteena on elvyttää ja vahvistaa Utsjoen aluetaloutta. 
Suunnitteluprosessin aikana on kuultu kuntalaisia kolmessa 
kylätilaisuudessa ja lisäpalautetta on saatu nettisivujen kautta 
palautettavalla kyselylomakkeella, tätä kautta kuntalaiskontaktien 
määrä nousi noin sataan. Tilaisuuksia ja kokouksia on pidetty 
yhteensä noin 25. Utsjoelle suunniteltu ÄRM-kokonaisuus 
muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta, joilla kaikilla pyritään 
vaikuttamaan paikkakunnan veto-, pito- ja elinvoimaan. 
Kokonaisuudet ovat infra & saavutettavuus, yrittäjyys, työllisyys & 
osaaminen sekä saamelaisuus, vastuullisuus & hyvinvointi, joista 
saamelaisuus ja vastuullisuus ovat myös läpileikkaavia teemoja. 
 
Jotta tämä suunnitelma saadaan vietyä käytäntöön, Utsjoen kunta 
on hakenut Lapin liitolta AKKE-rahoitusta ÄRM käynnistyshankkeelle 
(ÄRM käynnistyshanke Utsjoella). Hankkeen toteutusaika on 
1.6.2021 – 28.2.2022. Hankkeen määrällinen tavoite on luoda 4-7 
kehittämishanketta auttamaan Utsjokea koronan, rajasulun ja 
lohestuskiellon aiheuttaman äkillisen rakennemuutoksen 
aiheuttamien ongelmien lieventämiseen. Hankkeen toimenpiteitä 
ovat mm. tilannekartoitus, sidosryhmien (toteuttajat, edunsaajat) 
tarkempi kartoitus, hankkeiden valmistelu, suunnittelu ja kirjoitus 
yhdessä sidosryhmäedustajien kanssa, hankkeiden haku ja 
käynnistäminen, hankehenkilöstön rekrytoiminen sekä kaikkien 
ÄRM-toimien koordinoiminen ja siihen liittyvä suunnitelmallinen ja 
systemaattinen viestintä.  
 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 74 805,2o euroa, joka 
muodostuu henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista kuluista ja 
välillisistä kuluista. Hankkeessa työskentelee hankejohtaja (80 %), 
hankekoordinaattori (20 %) sekä tiedottaja (10 %). Hankkeen 
rahoitus muodostuu AKKE rahoituksesta 59844,16 euroa ja kunnan 
omarahoitusosuudesta 14961,04 euroa. Kunnan 
omarahoitusosuudesta 4961,04 euroa katetaan työpanoksena ja 
muina kuluina käyttötaloudesta, lisämäärärahan tarve on 10 000 
euroa, josta 8 000 euroa kohdistuu vuodelle 2021 ja 2 000 euroa 
vuodelle 2022. 
 
Ehdotus: 
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Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa 10 000 euroa vuodelle 2021 
ja että vuoden 2022 osuus käsitellään seuraavan vuoden 
talousarviossa. Hallintokunnat sitoutetaan osallistumaan asian 
valmisteluun. Kunnanhallitus myöntää hankkeelle käynnistysluvan, 
mikäli rahoitus saadaan ja valtuusto myöntää hankkeelle 
lisämäärärahan. Hankkeelle perustetaan oma kustannuspaikka. 
Kunnanhallitus nimeää jäsenen hankkeen ohjausryhmään. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Marjatta Kordelin esitti, että ohjausryhmään nimetään Veikko 
Porsanger ja varalle Marjatta Kordelin. Esitys hyväksyttiin. 
 
 

Jakelu Valtuusto  
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ÄRM käynnistyshanke Utsjoella -työjärjestelyt  
 
45/00.04.02/2021 
 
Kh 15.06.2021 § 82  

Edellisessä pykälässä esiteltiin ÄRM käynnistyshanke Utsjoella. 
Hankkeeseen palkataan hankejohtaja ja koska hanke on lyhyt, niin 
tähän tehtävään tarvitaan henkilö, joka tuntee alueen, toimijat ja 
tilanteen sekä omaa vahvan hankkeistamisosaamisen. Toiminnan 
järjestämiseksi on mietitty eri vaihtoehtoja ja päädytty esittämään 
seuraavaa, mikäli kunta saa AKKE-rahoituksen valmistelutyöhön: 
 
1. ÄRM käynnistyshanke ulottuu eri hallintokuntiin. Asioita ja 

hankkeita valmistellaan tarvittaessa lautakunnissa.  
2. Kunnanjohtaja toimii hankejohtajan esimiehenä. 
3. Kehittämis- ja elinkeinopäällikön viransijaisuutta 14.8.2021 asti 

tekevä Johanna Mikkola toimii kehittämis- ja elinkeinopäällikön 
viransijaisena 50 % työsuhteessa valmisteluhankkeen ajan eli 
1.8.2021 - 28.2.2022. Hänen toimenkuvansa sovitaan 
työmäärää vastaavaksi. 

4. Opintovapaalta palaava kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-
Maarit Aikio siirtyy ÄRM-kokonaisuuden hankejohtajaksi. 
Hänen virkavapaata jatketaan valmisteluhankkeen ajaksi 
28.2.2022 asti. Hänen toimenkuvansa muodostuu 
valmisteluhankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman 
mukaisesti (80 % työaika). Hankejohtajalle maksetaan 20 % 
työpanos käyttötaloudesta tehtävänään käynnistää 
Saamelaisalueen työhyvinvointihankkeen Utsjoen osuus sekä 
koordinoida kuntastrategiaprosessia. 

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyn mukaiset työjärjestelyt sillä 
edellytyksellä, että AKKE-rahoitus myönnetään ÄRM 
käynnistyshankkeelle. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Kunnanjohtaja  
 Elinvoimalautakunta  
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Saamen kielikeskus - Giellagárdi 
 
46/00.04.04/2021 
 
Kh 15.06.2021 § 83  

Utsjoen kunnassa on pitkään ollut suunnitteilla saamen kielikeskus. 
Ensimmäinen valtuustoaloite asiasta on tehty vuonna 2009. Tämä 
jälkeen kunnassa on ollut useita hankkeita, joissa on edistetty ja 
kehitetty kielikeskusideaa. Suurin hankkeista on nyt käynnissä oleva 
Deanuleagis sámástit -Interreg-hanke. Hankkeen keskeiseksi 
tavoitteeksi on asetettu pysyvät kielikeskuksen perustaminen. Hanke 
päättyy syksyllä 2022 ja pysyvän kielikeskuksen tulisi aloittaa 
toimintansa syyskuussa 2022.  
 
Norjan puolella kielikeskustoiminnalla on jo pitkät perinteet. Utsjoen 
kunnan kielikeskus onkin osa Tenon vesistön alueen kielikeskusten 
rajat ylittävää verkostoa.  
 
Utsjoki on pohjoissaamen kielen ydinaluetta ja tärkeä koko saamen 
kielen tulevaisuudelle. Vaikka Utsjoki on edelleen 
saamelaisenemmistöinen kunta, saamenkielisten osuus kunnan 
asukkaista on laskenut huolestuttavasti sekä pitkällä että lyhyellä 
aikavälillä.  
 
Vuosi Asukasluku Saamenkieliset ja 

heidän osuutensa 
kunnan asukkaista 

Suomenkieliset ja 
muut kuin 
saamenkieliset 

1990 1514 796 (52,6%) 718 
2000 1394 685 (49,1%) 709 
2010 1297 616 (47,5%) 681 
2019 1212 523 (43,6%) 689 
 
Saamen kieli ja kunnan kaksikielisyys ovat Utsjoelle tärkeitä sekä 
alueen omaleimaisuuden että elinvoiman vuoksi. Kunta saa erillistä 
rahoitusta saamenkielisten osuuden perusteella 
(kaksikielisyysosuus) ja saamenkielisiin palveluihin.  
 
Kielikeskuksen visiona on elävä saamenkielinen Utsjoki. Elävä 
saamenkielinen ympäristö lisää kunnan veto-, pito- ja 
paluumuuttovoimaa.  
 
Kielikeskus Giellagárdi toteuttaa Utsjoen kunnan kuntastrategian 
visiota ja arvoja, joissa keskeisellä sijalla ovat paikallinen kulttuuri ja 
kielet ja yhdenvertaiset palvelut kunnan kahdella kielellä. 
 
Kielikeskuksen tavoitteet: 
 

• Kielikeskus vahvistaa saamen kieleen, saamelaisten kielellisiin 
oikeuksiin, saamenkielisiin palveluihin ja monikielisyyteen 
liittyvää osaamista kunnassa. 
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• Kielikielikeskus  toimii kieli- ja kulttuuritiedon resurssina 

• Kielikeskus järjestää ja mahdollistaa toimintaa ja tapahtumia, 
jotka elvyttävät saamen kieltä ja paikalliskulttuuria yli rajan 

• Kielikeskus on saamenkielisen toiminnan keskus ja koordinoija 
 
Kielikeskuksen organisaatiota ja talousarviota koskeva suunnitelma: 
 
Kielikeskuksen toiminta tulisi koskemaan koko kuntaa ja kaikkia 
hallintokuntia. Kielikeskus toimisi osana kunnan keskushallintoa ja 
kunnanhallituksen alaisena yksikkönä.  
 
Kielikeskuksessa olisi toiminnasta vastaava johtaja-kehittäjä, 
kielitilanteen ja kielelliset oikeudet tunteva monikielisyysasiantuntija 
sekä osa-aikainen tiedottaja. Rahoitus järjestettäviin tapahtumiin ja 
toimintaan (kerhot, kurssit jne.) haetaan pääosin hankerahoituksena 
ulkopuolisilta rahoittajilta. 
 
Kielikeskuksen alustava, valmisteilla oleva toimintasuunnitelma on 
oheismateriaalina. Toimintasuunnitelma on ollut lähetekeskustelussa 
valtuustossa 6.5. Lisäksi siitä on keskustelu johtoryhmässä ja 
kunnan työntekijöiden työpajassa. Valmistelun edetessä esitys tulee 
käsiteltäväksi lautakunnissa. Kielikeskuksen organisaatio tulee 
sisällyttää kunnan hallintosääntöön. Alustavan arvion mukaan 
kielikeskuksen kustannukset vuositalolla ovat noin 175.000 euroa. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Utsjoen kuntaan  
perustetaan saamen kielikeskus Giellagárdi syyskuusta 2022 alkaen 
edellä olevan valmistelun perusteella. Kielikeskuksen toiminnan 
rahoitus huomioidaan kunnan vuoden 2022 talousarviovalmistelussa 
ja talousarvioraamissa. Tarvittava hallintosääntömuutos 
valmistellaan syksyn 2021 aikana. Toimintasuunnitelma ja 
kielikeskuksen asema hallinto-organisaatiossa ovat vielä alustavia, 
ja valmistelua niiden osalta jatketaan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Markkinaoikeuden lausuntopyyntö; Utsjokisuun koulukeskuksen ns. jäljelle jäävien osien 
ulkopuoliset työt 
 
36/10.03.02/2020 
 
Teknltk 11.05.2020 § 28 
  

Utsjoen kunnan tekninen toimi on pyytänyt tarjousta Utsjoen 
kirkonkylälle kunnostettavan Utsjokisuun koulukeskuksen ns. jäljelle 
jäävien osien ulkopuolisista töistä. 
Ulkopuolisiin töihin kuuluu pintavesien johtaminen pois rakennuksen 
seinustoilta sadevesiviemäröinnin uusiminen , rakennuksen 
salaojituksen uusiminen ja ulkopuolinen lämmöneristys ja suojaus. 
 
Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa ja tarjousten jättöaika on 
päättynyt 23.4.2020 klo 14:00. 
 
Määräaikaan mennessä saatiin yksi (1) tarjous, jonka jätti Utsjoen 
LVI Palvelu. 
 
Ehdotus: 
 
Saapunut tarjous hylätään kustannusarvion ylittymisen vuoksi. 
  
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

  
 
Kh 15.06.2021 § 84  

Markkinaoikeudelle on tehty valitus yllä mainittua päätöstä koskien. 
Markkinaoikeus pyytää hankintayksikköä lausumaan valituksessa 
esitetyistä väitteistä. Valitus Markkinaoikeudelle, Markkinaoikeuden 
lausuma- ja asiakirjapyyntö sekä lausuma Markkinaoikeudelle 
esitellään kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy laaditun lausuman markkinaoikeudelle. 
 
Päätös: 
 
Sammol Lukkari ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. 
Sammol Lukkari poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Anni 
Ahlakorpi valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Sammol Lukkarin 
tilalle. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tekninen lautakunta § 28 11.05.2020 
Kunnanhallitus § 84 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Tauko klo 12.50-13.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset jäsenet olivat läsnä 
kokouksessa. 

  
 
Jakelu Markkinaoikeus  
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Kunnanhallitus § 144 18.11.2019 
Kunnanhallitus § 85 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Asukkaiden valinta Seitakotiin ja Seitakartanoon 
 
50/00.04.04/2019 
 
Kh 18.11.2019 § 144 
  

Seitakoti ja Seitakartano ovat siirtymässä Utsjoen 
vanhustaloyhdistys ry:ltä Utsjoen kunnan omistukseen. SAS-
työryhmä tekee kunnanhallitukselle esityksen, että SAS-työryhmä 
valitsisi jatkossakin asukkaan Seitakotiin ja Seitakartanoon. (SAS 
Selvitä - Arvioi - Sijoita) 
 
SAS - toiminnan tavoitteena on arvioida ja suunnitella 
tarkoituksenmukainen hoitopaikka ja intervallihoito asiakkaalle. SAS-
työryhmä kokoontuu säännöllisesti joka kuukauden ensimmäinen 
tiistai tai tarvittaessa. Työryhmään kuuluvat avopalvelunohjaaja 
(puheenjohtaja), vastaava lääkäri, kotisairaanhoitaja, 
hoitotyönjohtaja ja Aspa-talon palveluesimies ja tarvittaessa 
fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja tai muu asiantuntija.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnahallitus hyväksyy SAS-työryhmän esityksen sen käytännön 
jatkamisesta, että työryhmä valitsee asukkaat Seitakotiin ja 
Seitakartanoon, tämä senkin jälkeen kun niiden omistusoikeus on 
siirtynyt Utsjoen kunnalle. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Kh 15.06.2021 § 85  
 
 Kiinteistö Oy Seitakoti sulautuu Kiinteistö Oy Ringinvatroon, 

sulautumista koskeva prosessi on vielä kesken. Kunnanhallitus 
antaa omistajaohjauksen asukasvalintojen suorittamiseen liittyvistä 
käytännöistä. 
 
Ehdotus: 
 
Sas työryhmän esitys asukasvalinnoista tulee ottaa huomioon 
asukkaita valittaessa. Asunnon vapautuessa, tulee tiedustella onko 
Sas työryhmällä tarvetta tehdä esitystä asukasvalinnasta. Kiinteistö 
Oy Ringinvatron asukasvalinnoista vastaava henkilö tekee lopullisen 
päätöksen asukasvalinnoista kuultuaan Sas työryhmän esityksen. 
 
Päätös: 
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Kunnanhallitus § 144 18.11.2019 
Kunnanhallitus § 85 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus hyväksyttiin. 
  
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Perusturvalautakunta § 22 25.02.2021 
Kunnanhallitus § 35 31.03.2021 
Kunnanhallitus § 48 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 86 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 Aspa-
säätiön 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 
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Perusturvalautakunta § 22 25.02.2021 
Kunnanhallitus § 35 31.03.2021 
Kunnanhallitus § 48 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 86 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

suunnitelmat tehtäisiin MVH:n ja kunnan yhteistyönä. Näin ollen 
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 
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Perusturvalautakunta § 22 25.02.2021 
Kunnanhallitus § 35 31.03.2021 
Kunnanhallitus § 48 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 86 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

ikääntyneiden hoidettavuuden lisääntymiseen sekä hoitopaikkojen 
riittävyyteen ja rakenteeseen. 
   
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: 
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Perusturvalautakunta § 22 25.02.2021 
Kunnanhallitus § 35 31.03.2021 
Kunnanhallitus § 48 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 86 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
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. 

  
 
Kh 26.04.2021 § 48 
 MVH-Asunnot Oy on toimittanut Utsjoen kunnalle esisopimuksen, 

sekä sen liitteen Vuokrasopimusluonnoksen-Välimalli. Asiakirjat ovat 
oheismateriaalina. 

  
 Sopimuksen kohdassa 6. on määritelty edellytykset 

vuokrasopimuksen tekemiselle. 
 Osapuolet sitoutuvat tekemään esisopimuksen mukaisen ja sen 

liitteenä olevan vuokrasopimuksen, kun esitetyt rahoitus-, avustus ja 
rakennuslupaa koskevat ehdot ja edellytykset ovat täyttyneet. 

 
 MVH-Asunnot, vuokranantajana rakennuttaa kaksi rakennusta, joihin 

tulee vuokra-asuntoja sekä sosiaali-ja terveysalan palvelutiloja. 
Vuokranantaja vuokraa tällä vuokrasopimuksella vuokralaiselle 
mainitun rakennuksen asunnot edelleen vuokrattavaksi ARA:n 
asukaskriteerit täyttävälle asiakkaalle.  

 Vuokranantaja rakennuttaa tilat vuokralaisen käyttöön osapuolten  
yhteisesti hyväksymien suunnitelmien ja tämän sopimuksen liitteenä 
olevien pohjapiirrosten mukaisesti.  
 
Jukka Ahvonen MVH-Asunnot Oyn edustajana esittelee 
esisopimuksen ja vuokrasopimuksen ehtoineen. 
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Perusturvalautakunta § 22 25.02.2021 
Kunnanhallitus § 35 31.03.2021 
Kunnanhallitus § 48 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 86 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy esisopimuksen vuokrauksen malliksi 
kuitenkin niin muutettuna, että varsinaisen vuokrasopimuksen 
kohtaan 13 Vuokrakohteen ylläpito, kunta esittää, että 
vuokrakohteen hoidosta ja ylläpidosta mukaan lukien korjaukset 
vastaa vuokranantaja.  
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan 
vuokrausta koskevat sopimukset; sekä esisopimuksen että aikanaan 
lopullisen vuokrasopimuksen. 
 
Kokouksessa annettu täydennetty ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy esisopimuksen vuokrauksen malliksi 
kuitenkin niin muutettuna, että varsinaisen vuokrasopimuksen 
kohtaan 13 Vuokrakohteen ylläpito, kunta esittää, että 
vuokrakohteen hoidosta ja ylläpidosta mukaan lukien korjaukset 
vastaa vuokranantaja. Kohdan 13 sisällöstä voidaan neuvotella 
kunnan teknisen toimen edustajien ja vuokranantajan kanssa. 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan 
vuokrausta koskevat sopimukset; sekä esisopimuksen että aikanaan 
lopullisen vuokrasopimuksen. 
 
Päätös: 
 
MVH-Asunnot Oy:n asiakkuusjohtaja Jukka Ahvonen esitteli asiaan 
liittyvän esisopimusmallin sekä vuokrasopimusluonnoksen. 
 
Kokouksessa annettu täydennetty ehdotus hyväksyttiin. 

  
  
 
Kh 15.06.2021 § 86  
 MVH-asunnot Oy haluaa ostaa Utsjoen kunnalta 9355 m2 suuruisen 

määräalan tilasta Utsjoen Karigasniemen alue I (890-403-140-5). 
Määräalasta muodostettavalle tilalle rakennetaan 1200 km2 
rakennukset, joihin tulee sosiaali-ja terveysalan palveluja ja vuokra-
asuntoja erityisryhmien tarpeisiin. 

 Alue kaavoitetaan myöhemmin ja rakennusoikeutta tulee n. 1200 k-
m2. 

  
 Valtuuston hyväksymän hinnoittelun mukaisesti alueen kauppahinta 

on 48.000 euroa (40 euroa/k-m2). Kartat alueesta ovat nähtävillä 
kokouksessa. 
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Perusturvalautakunta § 22 25.02.2021 
Kunnanhallitus § 35 31.03.2021 
Kunnanhallitus § 48 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 86 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta myy MVH-asunnot Oy:lle edellä valmistelutekstissä 
mainittuun tarkoitukseen määräalan tilasta 890-403-140-5. 
Kunnanjohtaja valtuutetaan laatimaan kauppakirja. Kaupan ehtoihin 
voidaan ottaa purkava ehto sen varalle, että rakentamista koskeva 
hanke ei toteutuisikaan. 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ehdotuksen ja esittää sen 
hyväksymistä valtuustolle, koska alue ei ole vielä kaavoitettu ja siltä 
osin valtuusto päättää lopullisesti kiinteistön myynnistä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 43 28.05.2021 
Kunnanhallitus § 87 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Poikkeamislupahakemus/ Laiti Jouni S. 
 
Teknltk 28.05.2021 § 43 
  

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös 
 
Hakija  Laiti Jouni 
   
Rakennuspaikka Utsjoki, Kirkonkylä (890,401) 
  Tila: Sávdnenjárga, RN:o 74:5 
 
Rakennushanke Hakija hakee kunnan valtuuston 
hyväksymän yleiskaan mukaista (RA)  rakennusoikeutta (120 k-m2) 
loma-asunnon, saunan, puuvajan ja venevajan rakentamiseen. 
  
Rakennuskielto tai –rajoitus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentti; rakentaminen ranta-
alueelIa, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen 
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on 
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. Lisäksi 
meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei 
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista 
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty 
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena.  
 
Lausunnot ja kuulemiset: 
Utsjoen tekninen lautakunta 28.5.2021, §43  
 
Naapurit:    
Kuultu hakijan toimesta 
 
Asian esittely  
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa: Mierasjärvi  
 
Alue kuuluu Tenojoen rantaosayleiskaavojen Utsjoen osioon, joka ei 
ole lainvoimainen.  
 
Perusteluna se, ettei kaavan toteuttaminen ja maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu vaarannu.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä 
syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa 
säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta 
toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 
 
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista; tai 
 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan 
merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista 
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo 
rakennetulle alueelle.  
 
Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista 
säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä 
edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 
 
Päätöksen käsittely Tekninen lautakunta 
 
Rakennustarkastajan päätösesitys: 
 

Utsjoen tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 
poikkeamislupaa myönnettäväksi. 
 
Tilakohtaisen rantamitoituksen tarkastelu sekä maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu ovat seikkoja, jotka vaikuttavat päätökseen.  
 
Kun otetaan huomioon kyseessä olevan tilan ja emätilan rannan 
määrä ja sillä tapahtunut rakentaminen, hankkeen toteuttaminen 
edellä mainituin ehdoin ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle tai vaikeuta luonnonsuojelun ja 
rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. 
 
Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen eikä muutoinkaan aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö tai muita vaikutuksia.  
 
Teknisen lautakunnan päätös:  
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

  
 
Kh 15.06.2021 § 87  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan teknisen lautakunnan 
valmistelun mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Niila Laiti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Merkittiin 
pöytäkirjaan, että Niila Laiti ottanut osaa päätöksentekoon. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 150 07.12.2020 
Kunnanhallitus § 50 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 88 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Aittisuvannon asemakaava osittain hyväksyttäväksi 
 
92/10.02.02/2018 
 
Kh 07.12.2020 § 150 
  

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

  
 
Kh 26.04.2021 § 50 
  

Aitisuvannon asemakaavaehdotus on pidetty MRL 65 § ja MRA 27 § 
mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.12.2020 – 15.1.2021 asetuksen 
mukaisen 30 päivän ajan. Asemakaavan muutosehdotuksesta 
jätettiin nähtävänäoloaikana kaksi muistutusta. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. 
Lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, Lapin liitto ja 
Saamelaismuseo Siida. 
 
Kaavan laatijan vastine muistutuksiin ja lausuntoihin liitteenä. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 § 
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Kunnanhallitus § 150 07.12.2020 
Kunnanhallitus § 50 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 88 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Utsjoen kunnanhallitus päättää hyväksyä 16.12.2020 – 15.1 2021 
julkisesti nähtävillä pidettyyn kaavaehdotuskarttaan tehtäväksi 
kaavan laatijan liitteenä olevassa vastineessa esittämät muutokset 
sekä kaavaselostukseen tehtäväksi kaavan laatijan esittämät 
täydennykset. 
 
Kunnanhallitus esittää edellä mainituin täydennyksin korjatun 
Aittisuvannon asemakaavan korttelit 1, 2, 9-15 ja korttelin 3 
rakennuspaikan 4 sekä VL, VR, VR-1 ja katualuetta käsittävän 
asemakaavan valtuuston hyväksyttäväksi.  
 
Päätös: 
 
Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen Seitap Oy:stä esitteli 
kaavaehdotuksen kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kaavaehdotus palautetaan 
takaisin valmisteluun kaavoittajalle, jotta maanomistajat yhdessä 
kaavoittajan kanssa löytävät ratkaisut Kuolpunatien sijoittamiselle ja 
kääntöpaikan poistamiselle. Esitys voidaan käsitellä 
kunnanhallituksen kesäkuun kokouksessa. 
 
Tauko klo 13.45-13.55. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat läsnä 
kokouksessa. 
 
  

 
Kh 15.06.2021 § 88  

Aittisuvannon asemakaavaehdotus on pidetty MRL 65 § ja MRA 27 
§ mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.12.2020 – 15.1.2021 asetuksen 
mukaisen 30 päivän ajan. Asemakaavan muutosehdotuksesta 
jätettiin nähtävänäoloaikana kaksi muistutusta. 
 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. 
Lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, Lapin liitto ja 
Saamelaismuseo Siida. 
Kaavan laatijan vastine muistutuksiin ja lausuntoihin liitteenä. 
 
Asemakaavaehdotuskartta hyväksyttäväksi esitettävän alueen osalta 
liitteenä. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 § 
 
Ehdotus: 
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Kunnanhallitus § 150 07.12.2020 
Kunnanhallitus § 50 26.04.2021 
Kunnanhallitus § 88 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnanhallitus päättää esittää 16.12.2020 – 15.1 2021 
julkisesti nähtävillä pidetyn Aittisuvannon asemakaavaehdotuksen 
korttelien 1,2,9,10,12,13,14 ja15 sekä niihin liittyvien VR, VR-1 ja 
katualueiden osalta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Muilta osin kunnanhallitus palauttaa kaavaehdotuksen 
jatkovalmisteluun. 
 
Päätös: 
 
Sammol Lukkari esitti, että kaavaehdotus palautetaan takaisin 
valmisteluun. Sammol Lukkari perusteli esitystään seuraavasti: 
Maanomistajien tulee yhdessä kaavoittajan kanssa löytää ratkaisut 
alueen kaavoittamiselle, ja tuoda kaavaehdotus käsittelyyn yhtenä 
kokonaisuutena. Muutoin syntyy tilanne, jossa kaavavalmistelun 
ulkopuolelle jäävään alueeseen astuu voimaan vanha voimassa 
oleva kaava, eikä uuden kaavan valmistelu etene. Ilmari Tapiola 
kannatti Sammol Lukkarin esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta 
poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa 
JAA oli kunnanhallituksen pohjaehdotus ja EI Sammol Lukkarin 
kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin 
yhteensä 7 kpl, josta JAA ääniä 1 kpl (Veikko Porsanger) ja EI ääniä 
6 kpl (Marjatta Kordelin, Eeva Nuorgam, Niila Laiti, Anni Ahlakorpi, 
Sammol Lukkari, Ilmari Tapiola). Äänestyksen perusteella 
päätökseksi tuli Sammol Lukkarin esitys kaavaehdotuksen 
palauttamisesta takaisin valmisteluun. 
 
 

  
 
Liitteet Liite 2 Vastine Aittisuvannon asemakaavaehdotuksesta tehtyihin 

muistutuksiin ja siitä annettuihin lausuntoihin 
 Liite 3 Asemakaavaehdotuskartta 
 
Jakelu Kaavoittaja  
 Tekninen toimi  
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Kunnanhallitus § 89 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausuntopyyntö Sullamintien alueelta Mantojärvelle johtavan reitin parantamisesta sekä 
ampumaradan sijoittamisesta Skalluvaarantien varrelle 
 
5/00.04.00/2017 
 
Kh 15.06.2021 § 89  

Metsähallituksen maankäyttösuunnittelija Tuomo Kokkoneimi on 
pyytänyt Utsjoen kunnan lausuntoa kahteen maankäyttöasiaan. 
 
1. Sullaimintieltä lähtevän reitin parantaminen 
 
Matkailuyrittäjä Jussi Eiramo on pyytänyt selvittämään 
mahdollisuutta parantaa Sullamintieltä lähtevää ja Utsjoen itärantaa 
seurailevaa ja Mantojärvelle (Papin piilopirtille) johtavaa uraa. 
Kyseistä uraa on käytetty lähinnä hiihtolatuna (karttaliitteillä 
punainen viiva, pituus yhteensä n. 3 km). Kyseinen ura palvelisi 
hyvin pitkiä moottorikelkkasafareita koska sitä pitkin pääsisi 
Mantojärvelle ja sieltä edelleen pidemmälle jäätä pitkin. Ailigas 
tunturille nousevalle kelkkareitille rinteen alueelle (yksityismaata) 
muodostuu paannejäätä, joka on vaarallista tottumattomille 
kelkkailijoille. Vaihtoehtoinen reitti Mantojärvelle olisi siten hyvä olla 
olemassa. Reittiä pitäisi kuitenkin parantaa konevoimin ainakin 
pahimmista paikoista ja mahdollisesti myös päällystää esim. 
murskeella tai puuhakkeella. Lisäksi reitti pitäisi leventää n. 6 m 
leveäksi jotta reitillä voi kohdata turvallisesti myös vastaantulijoita. 
Lisäksi toiselle reunalle varattaisiin latu-uralle paikka. Reitin 
parantamisesta pyydetään lausunto myös Kaldoaivin paliskunnalta.  
 
2. Ampumaradan sijoittaminen  
 
Utsjoen Eränkävijät on hakenut uuden ampumaradan paikkaa 
Skalluvaaran erotusaidalle johtavan tien varrelta. Osman montulla 
ollut ampumarata on lakkautettu. Sopiva paikka ampumaradalle voisi 
olla Kylmänkiven alueella. Ampumaradan paikasta on pyydetty 
lausunto myös Kaldoaivin paliskunnalta sekä Arktisen Lapin 
ympäristönsuojeluyhdistykseltä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus keskustelee annettavan lausunnon sisällöstä ja 
ohjeistaa lausunnon sisällöstä kunnanjohtajaa, joka valmistelee 
lausunnon seuraavaan kokoukseen (21.6.2021) kunnanhallituksen 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallitus perustaa työryhmän 
valmistelemaan lausunnot Metsähallitukselle. Marjatta Kordelin 
kannatti Ilmari Tapiolan esitystä. 
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Kunnanhallitus § 89 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Anni Ahlakorpi esitti, että kunnanhallitus käsittelee Sullamintieltä 
lähtevän reitin tässä kokouksessa ja hylkää sen. Veikko Porsanger 
kannatti Anni Ahlakorven esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli tehty kaksi kunnanhallituksen 
pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja 
esitti että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on Ilmari 
Tapiolan kannatettu esitys ja EI Anni Ahlakorven kannatettu esitys. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 7 kpl, josta 
JAA ääniä 4 kpl (Marjatta Kordelin, Eeva Nuorgam, Sammol Lukkari, 
Ilmari Tapiola) ja EI ääniä 3 kpl (Veikko Porsanger, Niila Laiti, Anni 
Ahlakorpi). Tässä äänestyksessä Ilmari Tapiolan kannatettu esitys 
sai enemmän ääniä, ja menee seuraavaan äänestykseen. 
 
Puheenjohtaja esitti, että seuraavaksi suoritetaan äänestys, jossa 
JAA on kunnanhallituksen pohjaehdotus ja EI Ilmari Tapiolan 
kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin 
yhteensä 7 kpl, josta JAA ääniä 2 kpl (Anni Ahlakorpi, Niila Laiti) ja 
EI ääniä 5 kpl (Marjatta Kordelin, Eeva Nuorgam, Veikko Porsanger, 
Sammol Lukkari, Ilmari Tapiola). Äänestyksen perusteella 
kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän valmistelemaan lausunnot 
Metsähallitukselle. 
 
Veikko Porsanger esitti, että työryhmään nimetään Anni Ahlakorpi ja 
Niila Laiti. Esitys hyväksyttiin. 
 
Puheenjohtaja esitti, että työryhmään nimetään Sammol Lukkari, 
Marjatta Kordelin ja Eeva Nuorgam. Esitys hyväksyttiin. 
 
Anni Ahlakorpi esitti, että työryhmään nimetään Veikko Porsanger. 
Esitys hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Nimetyt jäsenet  
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Sivistyslautakunta § 68 11.05.2021 
Kunnanhallitus § 90 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaksikielinen etsivä nuorisotyö Utsjoella -hanke 
 
95/12.05.02/2020 
 
Sivltk 11.05.2021 § 68 
  

Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta avustusta Etsivä 
nuorisotyö -hankkeeseen. Aluehallinto myönsi avustusta 0,5 hv 
etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin 15 000,00 e käytettäväksi 
ajalle 01.08.2021 – 31.07.2022.  
Kustannusarvio  
 8-12/2021  1-7/2022  
338091  -6250 -8750 
400002  6321,95 9727,23 
410001  1088,65 1703,35 
420001  96,75 148,86 
420011 91,25 139,07 
420021 44,60 68,63 
420091 2,25 3,43 
442001  1000  1000 
441001 100 100 
444002  700  700 
495091  125  125  
 
Rahoitussuunnitelma  
  Vuosi 2021  Vuosi 2022 
AVI avustus 15 000 e  
Palkkakulut   6250 €  8750 €  
Kunnan omarahoitus:  
Palkkakulut   1395,45 €  3040,57 €  
Matkakulut   1000 €  1000 € 
Kurssi ja koulutus  500 €  500 €  
Työnohjaus  300 € 300 € 
Muut kustannukset  125 €  125 €  
 
Vuosi 2021: 
AVI avustus 6250 €, kunnan omarahoitus 3320,45 €  
Vuosi 2022: 
AVI avustus 8750 €, kunnan omarahoitus 4965,57 €  
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle:  
1. lisämäärärahan myöntämisen Etsivä nuorisotyö -hankkeelle 
valmistelun mukaisesti vuodelle 2021,  
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Sivistyslautakunta § 68 11.05.2021 
Kunnanhallitus § 90 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka sekä  
3. vuoden 2022 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan 
yhteydessä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksytty. 

  
 
Kh 15.06.2021 § 90  
 Ehdotus: 
 

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan lisämäärärahan vuodelle 2021 
menot 9570,45 €, tulot 6250,00 €, netto 3320,45 € ja esittää asian 
edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Anni Ahlakorpi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Anni Ahlakorpi ei osallistunut 
päätöksentekoon. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Sivistyslautakunta § 69 11.05.2021 
Kunnanhallitus § 91 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vapaa-aikasihteerin palkkakulujen siirto Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hankkeelle 
 
25/12.04.03/2021 
 
Sivltk 11.05.2021 § 69 
  

Vapaa-aikatoimi on saanut Lapin AVI:lta avustuksen Liikkuva ja 
hyvinvoiva Utsjoki -hankkeeseen. Hankkeen omavastuuosuuteen on 
laskettu vapaa-aikasihteerin 2 kuukauden palkkakulut, sillä vapaa-
aikasihteeri toimii hankkeessa koordinaattorina. 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta hyväksyy vapaa-aikasihteerin palkkakulujen 
7548,64 euron siirron Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hankkeelle ja 
esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. 
 
Päätös: 
 
Päätös hyväksytty. 

  
 
Kh 15.06.2021 § 91  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan sivistyslautakunnan esityksen 
vapaa-aikasihteerin palkkakulujen 7548,64 € siirrosta Liikkuva- ja 
hyvinvoiva Utsjoki-hankkeelle ja esittää sen edelleen valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 92 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 15.06.2021 § 92  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 

 Merkittiin tiedoksi. 
 
 Tässä yhteydessä keskusteltiin kesäaikaisen jätteenkeräyksen 

tarpeista ja päätettiin, että kunta neuvottelee asiasta Destian ja  
Metsähallituksen kanssa. 
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Kunnanhallitus § 93 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 15.06.2021 § 93  

Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päi-
vän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on ot-
to-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan 
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus 
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty vi-
ranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimus-
ajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätök-
set läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämi-
seen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla pääte-
tään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. 
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, 
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen ko-
kouksissa. 
 
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:  
Sivistyslautakunta 11.5.2021, Tekninen lautakunta 28.5.2021 ja 
Sivistyslautakunta 8.6.2021. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 94 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 15.06.2021 § 94  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Aluehallintovirasto - Tartuntalain 15§:n mukainen päätös 
 
Ely - Lupa poiketa luonnonsuojelulain (1096/1996) 

rauhoitussäännöksistä 
 
Kela - Kelan vuosi 2020 
 - Ahdistuneisuushäiriöt johtavat entistä useammin 

sairauspoissaoloihin 
 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 
 -Valtuuston kokous 28.5.2021 
 
Korkein hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2020 
 
Kuntaliitto - Kuntayhtymän toimielinten valinta 
 - Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat 
 
Lapin liitto - Pelastuslautakunnan 28.4.2021 kokouksen pöytäkirja 
 
Merikratos - Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020 Utsjoen 

kunnanhallitukselle  
 

Metsähallitus - Liikkumislupa Kevon luonnonpuistoon 
 - Tutkimus- ja liikkumislupa tutkimustoimintaan Metsähallituksen 

Luontopalveluiden hallinnoimilla alueilla Lapissa 
 - Tutkimus- ja liikkumislupa maanäytteiden ottoon Kevon 

luonnonpuistossa ja paistunturin erämaa-alueella 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Sivistyslautakunta § 96 08.06.2021 
Kunnanhallitus § 95 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Harrastamisesta virtaa -hanke 
 
43/12.04.03/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 96 
 Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta erityisavustusta 

harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen Harrastamisesta virtaa 
-hankkeelle 22 024,32 €, hankkeen kokonaiskustannukset 
hakuvaiheessa olivat 27530,40 €. Aluehallinto myönsi avustusta 17 
600 € käytettäväksi ajalle 1.8.2021-30.6.2022. Avustus kattaa 
vähintään 80 % hankkeen menoista, joten kunnan omavastuuosuus 
tulee olla vähintään 4400 euroa. Kustannuksia hankkeessa tulee olla 
vähintään 22 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on tarjota jokaiselle 
utsjokiselle lapselle ja nuorelle koulupäivän yhteyteen mielekäs 
harrastus. Kerhoja järjestetään Utsjoella, Karigasniemessä ja 
Nuorgamissa. Kerhoja järjestetään yhteensä 10, mm. 
cheerleadingiä, uimista, tietokonepelaamista, keppareita, ammuntaa 
ja muita erilaisia liikunnallisia kerhoja. 

 
Kustannusarvio   2021  2022 
 
400023 Tilapäisten tuntipalkat ja palkkiot 4505,00  5985,00 
410001 KuEL palkkaperusteinen                           921,27  1223,93 
420001 kansaneläke- ja sairasvakuutusmaksut    68,93  91,57 
420011 työttömyysvakuutusmaksut                        58,20  77,33 
420021 tapaturmavakuutusmaksut                         31,81  42,25 
420091 muut sosiaalivakuutusmaksut 1,44  1,92 
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4089,20  4223 
430001 Asiakaspalveluiden ostot muilta 374,75   855 
452001 Elintarvikkeet   500,00  500,00 
458001 Kalusto   2449,40  0,00 
  
Yhteensä   13 000  13 000 
   
   
Rahoitussuunnitelma 
   Vuosi 2021  Vuosi 2022 
 
AVI avustus 4000 €   8800 €  8800 € 

  
Kunnan omavastuuosuus  4200 €  4200 € 
 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman.  
 

 
 
Ehdotus: 
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Sivistyslautakunta § 96 08.06.2021 
Kunnanhallitus § 95 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle:  
 
1. lisämäärärahan myöntämisen Harrastamisesta virtaa -hankkeelle 
valmistelun mukaisesti vuodelle 2021, 
   
Rahoitussuunnitelma 
   Vuosi 2021             Vuosi 2022 
 
AVI avustus   8800 €  8800 €
   
Kunnan omavastuuosuus 4200 €  4200 € 
 
  
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka sekä  
 
3. vuoden 2022 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan 
yhteydessä 
 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
Kh 15.06.2021 § 95  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus  
 
1. esittää valtuustolle lisämäärärahan Harrastamisesta virtaa -
hankkeelle valmistelun mukaisesti vuodelle 2021 menot 13.000 €, 
tulot 8.800 €, netto 4.200 €, 
   
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka sekä  
 
3. vuoden 2022 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan 
yhteydessä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Sivistyslautakunta § 84 08.06.2021 
Kunnanhallitus § 96 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kätevästi yhdessä -hanke lasten ja nuorten harrastustoimintaan  
 
37/12.05.04/2021 
 
Sivltk 08.06.2021 § 84 
  

Kätevästi yhdessä -hanke 
Vapaa-aikatoimi on hakenut aluehallintovirastolta avustusta lasten ja 
-nuorten harrastustoimintaan Kätevästi yhdessä hankkeelle 12 
708,00. Aluehallinto myönsi avustusta 4000 € käytettäväksi ajalle 
01.06.2021 – 31.05.2022. Avustus kattaa 90 % hankkeen menoista, 
joten kunnan omavastuuosuus tulee olla vähintään 444,44 euroa. 
Kustannuksia hankkeessa tulee olla vähintään 4444,44 euroa. 
Hankkeen aikana on tarkoitus järjestää kesäleirit Utsjoella ja 
Karigasniemessä (Nuorgamin lapsille on kuljetus Utsjoen leirille, 
4875,07 euroa), syyslomalla poroerotusleiri Skallovaarassa (840 
euroa) sekä hiihtolomalla jutaava liikunnallinen päiväleiri (2284,93), 
hankkeen kokonaisbudjetti on 8000 euroa. 
 
Kustannusarvio   2021 2022 
 
400023 Tilapäisten tuntipalkat ja palkkiot 1000 € 1280 € 
410001 KuEL palkkaperusteinen  204,50      261,76 € 
420001 kansaneläke- ja sairasvakuutusmaksut 15,30          19,58 € 
420011 työttömyysvakuutusmaksut  12,92          16,54 € 
420021 tapaturmavakuutusmaksut  7,09  9,04 € 
420091 muut sosiaalivakuutusmaksut 0,32  0,41 € 
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1329 €     464,80 € 
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1340 €     232,80 € 
444002 Opetus- ja kulttuuripalvelut   200 € 0 € 
452001 Elintarvikkeet   550 € 0 € 
456012 Lämmitys   140 € 0 € 
459001 Rakennusmateriaali  600 € 0 € 
495091 Muut kulut                    315,94 € 0 € 
 
Yhteensä                   5715,07 €  2284,93 € 
   
   
Rahoitussuunnitelma 
   Vuosi 2021      Vuosi 2022 
 
AVI avustus 4000 €      4000 € 
   
Kunnan omavastuuosuus 1715,07 €            2284,93 € 
 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
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Sivistyslautakunta § 84 08.06.2021 
Kunnanhallitus § 96 15.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle:  
 
1. lisämäärärahan myöntämisen Kätevästi yhdessä -hankkeelle 
valmistelun mukaisesti vuodelle 2021, 
 
Rahoitussuunnitelma 
   Vuosi 2021      Vuosi 2022 
 
AVI avustus 4000 €      4000 € 
   
Kunnan omavastuuosuus 1715,07 €            2284,93 € 
 
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka sekä  
 
3. vuoden 2022 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan 
yhteydessä. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 
Kh 15.06.2021 § 96  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus  
 
1. esittää valtuustolle lisämäärärahan Kätevästi yhdessä -hankkeelle 
valmistelun mukaisesti vuodelle 2021 menot 5715,07 €, tulot 
4000,00 €, netto 1715,07 €, 
 
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka sekä  
 
3. vuoden 2022 osuus huomioidaan talousarvion laadinnan 
yhteydessä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

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

 Pykälät 
 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 
  
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
 70, 73, 76, 77, 78, 79, 82 
  
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamal:la. 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

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

omainen ja 
–aika 

Utsjoen kunnanhallitus 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 70, 73, 76, 77, 78, 79, 82 
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

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

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101  OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
 87  päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja 
puhelinnumero. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 

Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


