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40 - 62

Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika

Anni Ahlakorpi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vesa Länsman
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 31.08.2021

Minna Lukkari
ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

3/2021
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23.08.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt 23.08.2021 § 40
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille
16.8.2021. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä
31.8.2021.
Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen avasi iältään vanhin läsnä
oleva valtuutettu Marjatta Kordelin.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen
päätösvaltaiseksi.
Nimenhuudossa oli läsnä 15 varsinaista valtuutettua.
Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1.
Väinö Guttorm esitti, että tiedottamisen nopeuttamiseksi
kunnanvaltuuston pöytäkirjat julkaistaan jatkossa kunnan
verkkosivuilla niin pian kuin mahdollista. Julkaisussa tulee näkyä,
mikäli pöytäkirja on tarkastamaton. Sammol Lukkari ja Marjatta
Kordelin kannattivat Väinö Guttormin esitystä. Väinö Guttormin
esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Mika Aikio ilmoitti, että Vasemmistoliitto ja Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue ovat perustaneet
Vasemmistopuolueitten valtuustoryhmän. Valtuustoryhmän
puheenjohtajana toimii Mika Aikio. Neljän valtuutetun allekirjoittama
ilmoitus liitetään pöytäkirjaan.
Sammol Lukkari ilmoitti, että Kansallinen Kokoomus, Suomen
Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset ovat perustaneet
Kok/KD/Ps valtuustoryhmän. Valtuustoryhmän puheenjohtajana
toimii Sammol Lukkari. Kuuden valtuutetun allekirjoittama ilmoitus
liitetään pöytäkirjaan.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Nimenhuutoluettelo § 40

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Valtuusto

§ 41
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valt 23.08.2021 § 41
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Länsman ja Anni Ahlakorpi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Valtuusto

§ 42
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Valt 23.08.2021 § 42
Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 102
§ 43
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Valtuuston vaalilautakunnan valinta
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 102
Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.
Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa vaalilautakunnan vaalin valtuuston toimikaudeksi ja määrää jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 43
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa vaalilautakunnan vaalin valtuuston toimikaudeksi
ja määrää jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.
Päätös:
Valtuusto vahvisti valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaalin
seuraavasti:
Jäsen
Lukkari Sammol, puheenjohtaja
Niittyvuopio-Valle Laura, varapj
Guttorm Väinö
Jaatinen Eeva
Ahlakorpi Anni

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet

Varajäsen
Kordelin Marjatta
Länsman Vesa
Konttinen Pirjo
Guttorm Urho
Laiti Niila

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 103
§ 44
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Valtuuston puheenjohtajiston vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 103
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on
valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Utsjoen kunnan hallintosäännön mukaan valtuustossa on
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto
valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa hallintosäännön
mukaisesti toimikaudelle 2021-2023.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 44
Ehdotus:
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa hallintosäännön mukaisesti kahden vuoden
toimikaudelle 2021-2023.
Päätös:
Valtuusto vahvisti valtuuston puheenjohtajiston toimikaudelle 20212023 seuraavasti:
Tapiola Uula, puheenjohtaja
Lukkari Sammol, I varapuheenjohtaja
Aikio Mika, II varapuheenjohtaja
Merkittiin pöytäkirjaan, että Uula Tapiola siirtyi kokouksen
puheenjohtajaksi.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

Pöytäkirja
§ 104
§ 45
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Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 104
Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän
jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
KuntaL 73 § rajaa vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen:
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan
palveluksessa oleva henkilö
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen
ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa
vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin
kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäseneen.
Vaalikelpoisuuteen kunnanhallitukseen vaikuttavat ensinnäkin
vaalikelpoisuusrajoitukset valtuustossa. Henkilö, joka ei ole
vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole myöskään vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen.
Toiseksi rajoitukset koskevat välittömästi kunnanhallituksen alaisen
henkilöstön lisäksi lautakuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita.
Kolmanneksi rajoitukset koskevat kunnanhallituksen tehtäväalueella
toimivan konserniyhteisön henkilöstöä.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 104
§ 45

3/2021

10

21.06.2021
23.08.2021

Neljänneksi rajoitukset koskevat kunnan henkilöstön
edunvalvonnasta vastaavia henkiöitä.
Viidenneksi vaalikelpoisuusrajoitus voi kohdistua kunnassa toimivien
liikeyritysten johtohenkilöihin, ei kuitenkaan kunnan määräysvallassa
olevien liikeyritysten johtohenkilöihin.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi.
Lisäksi vaalissa on huomioitava tasa-arvolaki. Toimielimessä tulee
olla edustettuna toista sukupuolta vähintään 40 %.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa kunnanhallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 45
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto päätä, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta
lyhyempi.
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa kunnanhallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä nimeää jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Valtuusto päätti, että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Valtuusto suoritti kunnanhallituksen jäsenten vaalin kahden vuoden
toimikaudelle 2021-2023 seuraavasti:
Jäsen
Väinö Guttorm, puheenjohtaja
Länsman Vesa, varapuheenjohtaja
Kordelin Marjatta
Pohjanrinne Arto
Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Konttinen Pirjo
Guttorm Urho
Hekkanen Eemeli
Porsanger Veikko

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 104
§ 45
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Niittyvuopio-Valle Laura
Holmberg Aslak
Ahlakorpi Anni

Jaatinen Eeva
Rasmussen Riikka
Tapiola Ilmari

Tauko 13.45-14.30. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti
nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 2.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Nimetyt jäsenet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimenhuutoluettelo § 45
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Kunnanhallitus
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§ 46
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Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 105
Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen järjestelyistä ja ohjaa tilintarkastusta sekä valmistelee siihen liittyvät asiat valtuustolle.
Kuntalain 75 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen
järjestämistä varten.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Tarkastuslautakuntaan ei voida valita henkilöä, joka ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Säännös rajaa vaalikelpoisuutta
tarkastuslautakuntaan 73 §:ssä säädetyllä tavalla. Sovellettavaksi
tulee myös vaalikelpoisuutta valtuustoon koskeva 72 §, kun
vaalikelpoisia kunnanhallitukseen eivät ole henkilöt, jotka eivät ole
vaalikelpoisia valtuustoon.
Utsjoen kunnan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on 3
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa tarkastuslautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston
toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 46
Ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 105
§ 46
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Valtuusto suorittaa tarkastuslautakunnan jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä
määrää jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Valtuusto vahvisti tarkastuslautakunnan jäsenten vaalin seuraavasti:
Jäsen
Manninen Ismo, puheenjohtaja
Laiti Niila, varapuheenjohtaja
Nuorgam Eeva

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet

Varajäsen
Roivas Osmo
Niittyvuopio Anni-Sofia
Katekeetta Antti

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto
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§ 47
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Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 106
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi
jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi
puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.
Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä,
se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri
äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava
äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa
valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi
sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 47
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten
vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Valtuusto vahvisti keskusvaalilautakunnan jäsenten vaalin
seuraavasti:
Jäsen
Guttorm Raimo Esa, puheenjohtaja
Tapiola Laura, varapuheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsenet
kutsumisjärjestyksessä
Manninen Terttu
Guttorm Oiva

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

Pöytäkirja
§ 106
§ 47
Länsman Maija
Siiropää Leena
Ahlakorpi Arto

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet
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Jaatinen Antti
Pyrhönen Pekka
Holma Lotta
Adamova Anastassia
Aikio Ara
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Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 107

Perusturvalautakunnassa on seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä.
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja
valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa perusturvalautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston
toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 48
Ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 107
§ 48

3/2021

17

21.06.2021
23.08.2021

Valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä
määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Päätös:
Valtuusto vahvisti perusturvalautakunnan jäsenten vaalin
seuraavasti:
Jäsen
Markku Halonen, puheenjohtaja
Oikarinen Pasi, varapuheenjohtaja
Rautajoki Mervi
Parkkonen Anne
Wargh Kirsi-Marja
Aikio Mika
Snellman Aino

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet
Sosiaali- ja terveystoimi

Varajäsen
Länsman Maarit K
Rasmus Sebastian
Guttorm Maija-Liisa
Porsanger Veikko
Halonen Netta
Nordberg Aulis
Lukkari Pirjo

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 108
§ 49

3/2021

18

21.06.2021
23.08.2021

Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 108
Sivistyslautakuntaa kuuluu seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja
valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa sivistyslautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 49
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 108
§ 49

3/2021
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21.06.2021
23.08.2021

Valtuusto suorittaa sivistyslautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Valtuusto vahvisti sivistyslautakunnan jäsenten vaalin seuraavasti:
Jäsen
Halonen Leevi, puheenjohtaja
Hekkanen Eemeli, varapuheenjohtaja
Halonen Kai
Valle Liisa
Seurujärvi Pirjo
Elle Aikio
Esko Aikio

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet
Sivistystoimi

Varajäsen
Adamova Anastassia
Koistinen Mia
Koskenniemi Mika
Holma Lotta
Guttorm Urho
Holmberg Aslak
Niittyvuopio Anni-Sofia

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 109
§ 50

3/2021

20

21.06.2021
23.08.2021

Sivistyslautakunnan alaisten jaostojen jäsenten ja varajäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 109
Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii kaksi varhaiskasvatus- ja
opetustoimen jaostoa: saamen- ja suomenkielinen jaosto. Jaostot
hoitavat lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kieliryhmäkohtaiset
tehtävät. Molempia kieliryhmiä koskevat yhteiset asiat päättää
sivistyslautakunta.
Kummassakin jaostossa on viisi (5) jäsentä, ja jokaisella on
henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee
valtuusto. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi
sivistyslautakunnan varsinaisen jäsenen. Jaoston jäseneksi voidaan
valita myös lautakunnan ulkopuolinen henkilö varhaiskasvatuksen ja
opetustoimen henkilökuntaa lukuunottamatta. Jaoston jäsenet on
valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.
Saamenkielisen jaoston toimialue: saamenkielinen varhaiskasvatus,
esi-, perus- ja lukiokoulutus.
Suomenkielisen jaoston toimialue: suomenkielinen varhaiskasvatus,
esi-, perus- ja lukiokoulutus.
Jaoston kokouksessa asiat esittelee sivistysjohtaja. Jaoston
tehtävänä on huolehtia tehtäväalueensa toiminnan järjestämisestä ja
kehittämisestä.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa
sivistyslautakunnan alaisten saamen- ja suomenkielisten
varhaiskasvatus- ja opetustoimen jaostojen jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä
määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 109
§ 50

3/2021

21.06.2021
23.08.2021

Valt 23.08.2021 § 50
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa sivistyslautakunnan alaisten saamen- ja
suomenkielisten varhaiskasvatus- ja opetustoimen jaostojen
jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston
toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Tauko klo 14.45-15.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti
nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 3.
Valtuusto vahvisti sivistyslautakunnan alaisten jaostojen jäsenten
vaalin seuraavasti:
Suomenkielinen jaosto:
Jäsen
Halonen Leevi, puheenjohtaja
Hekkanen Eemeli, varapuheenjohtaja
Vartiainen Tomi
Keskitalo Heidi
Holma Lotta

Varajäsen
Nuorgam Eeva
Koistinen Mia
Kitti Mia
Aikio Mika
Koskenniemi Mika

Saamenkielinen jaosto:
Jäsen
Seurujärvi Pirjo, puheenjohtaja
Halonen Kai, varapuheenjohtaja
Näkkäläjärvi-Länsman Anna
Länsman Nilla-Pekka
Valle Liisa

Varajäsen
Saijets Mika
Saijets Kirsi
Niittyvuopio-Jämsä Leena
Aikio Sami
Rasmussen Torkell

Valtuutettu Anni Ahlakorpi jätti seuraavanlaisen ponnen:
Varmistetaan, että kielijaostot aloittavat toimintansa samalla kuin
lautakunnatkin ja että ne toimivat valtuustokaudella, ja niille
annetaan se toimivalta, mikä niille on hallintosäännössä määrätty.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Nimetyt jäsenet
Sivistystoimi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimenhuutoluettelo § 50

21

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 110
§ 51

3/2021
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21.06.2021
23.08.2021

Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 110
Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja
valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa teknisen lautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston
toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 51
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 110
§ 51

3/2021
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21.06.2021
23.08.2021

Valtuusto suorittaa teknisen lautakunnan jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä
määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Valtuusto vahvisti teknisen lautakunnan jäsenten vaalin seuraavasti:
Jäsen
Lukkari Sammol, puheenjohtaja
Tapiola Uula, varapuheenjohtaja
Koskenniemi Mika
Jomppanen-Länsman Sivi
Jaatinen Eeva
Rasmussen Riikka
Jansson Lasse

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet
Tekninen toimi

Varajäsen
Guttorm Kari
Orti Irene
Manninen Terttu
Länsman Aslat Jon
Nousuniemi Jouni Esa
Laiti Mauri
Tapiola Sari

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 111
§ 52

3/2021

24

21.06.2021
23.08.2021

Elinvoimalautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 111
Utsjoen kunnan hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunnassa on
seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja
valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa
lukuun ottamatta olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa elinvoimalautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston
toimikaudeksi sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 52
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 111
§ 52

3/2021

25

21.06.2021
23.08.2021

Valtuusto suorittaa elinvoimalautakunnan jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi sekä
määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Valtuusto vahvisti elinvoimalautakunnan jäsenten vaalin seuraavasti:
Jäsen
Konttinen Pirjo, puheenjohtaja
Länsman Arvi, varapuheenjohtaja
Rasmus Sebastian
Valle Petteri
Niittyvuopio-Pieski Maarit
Laiti Niila
Niittyvuopio Anni-Sofia

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet
Elinkeinotoimi

Varajäsen
Lukkari Maritta
Vartiainen Tomi
Manninen Terttu
Roivas Osmo
Guttorm Rauna
Vuolab Birit
Koutonen Iivari

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 112
§ 53

3/2021

26

21.06.2021
23.08.2021

Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 112
Käräjäoikeuslain mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluva
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa,
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä
sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita
henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka tuomioistuimessa tai
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa,
eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen
aisanajoa harjoittava henkilö.
Oikeusministeriö on päätöksellään 28.4.2017 nro 14/31/2016 vahvistanut Utsjoen lautamiesten määräksi 3.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa käräjäoikeuden
lautamiesten vaalin valtuuston toimikaudeksi. Valittavien lautamiesten määrä on 3.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 53
Tuomioistuinvirasto on päätöksellään 16.6.2021 nro TIV/67/2021
vahvistanut Utsjoen lautamiesten määräksi 3.
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa käräjäoikeuden lautamiesten vaalin valtuuston
toimikaudeksi. Valittavien lautamiesten määrä on 3.
Päätös:
Valtuusto vahvisti käräjäoikeuden lautamiesten jäsenten vaalin
seuraavasti:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

Pöytäkirja
§ 112
§ 53

Rasmus Jarmo
Länsman Asko
Aikio Niilo I

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt henkilöt
Tuomioistuinvirasto

21.06.2021
23.08.2021

3/2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 113
§ 54

3/2021

28

21.06.2021
23.08.2021

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 113

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita
kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi
voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalin valtuuston toimikaudeksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 54
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalin
valtuuston toimikaudeksi. Valittavien uskottujen miesten määrä on
vähintään 6.
Päätös:
Valtuusto vahvisti kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalin
seuraavasti:
Parkkonen Anne
Guttorm Kari
Lukkari Maritta
Tapiola Nilla
Aikio Ari-Heikki
Keskitalo Heidi
Koutonen Iivari
Pieski Tarmo

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt henkilöt
Maanmittauslaitos

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 114
§ 55

3/2021

29

21.06.2021
23.08.2021

Lapin poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 114
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus
vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän. Valtuusto valitsee poliisin
neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lapin poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määrä on 15, josta Utsjoen
kunnan edustajien osuus on 1.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa Lapin poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaalin valtuuston
toimikaudeksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 55
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa Lapin poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen
ja varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi
Päätös:
Valtuusto vahvisti Lapin poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten
vaalin seuraavasti:
Jäsen
Oikarinen Pasi

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet
Lapin poliisilaitos

Varajäsen
Jaatinen Eeva

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 115
§ 56

3/2021

30

21.06.2021
23.08.2021

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 115
olpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä kuntayhtymän valtuustoon siten, että alle 8000 asukkaan kuntien jäsenten lukumäärä
on 2 henkilöä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kuntayhtymän valtuuston toimikausi on valtuuston toimikausi.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin valtuuston toimikaudeksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 56
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän
valtuuston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
valtuuston toimikaudeksi.
Päätös:
Valtuusto vahvisti Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän
jäsenten vaalin seuraavasti:
Jäsen
Rautajoki Mervi
Tapiola Uula

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet
Kolpeneen palvelukeskuksen ky

Varajäsen
Parkkonen Anne
Katekeetta Antti

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 116
§ 57

3/2021

31

21.06.2021
23.08.2021

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 116
Valtuusto valitsee Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen
vaalin valtuuston toimikaudeksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 23.08.2021 § 57
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaalin valtuuston
toimikaudeksi.
Päätös:
Valtuusto vahvisti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenten
vaalin seuraavasti:
Jäsen
Konttinen Pirjo

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt jäsenet
Lapin sairaanhoitopiirin ky

Varajäsen
Tieva-Niittyvuopio Vuokko

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 117
§ 58

3/2021

32

21.06.2021
23.08.2021

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokouksen edustajien vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 117
Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunta muodostavat Pohjois-Lapin
alueyhteistyön kuntayhtymän. Sen ylin päättävä elin on yhtymäkokous, jossa on kaksi edustajaa Utsjoen kunnasta. Edustajista toisen
tulee olla valtuuston puheenjohtaja. Nimityksissä on huomioitava tasa-arvonäkökulma sekä varsinaisten edustajien että varajäsenten
osalta.
Kuntayhtymän hallituksen muodostavat yhtymäkokoukseen valitut
edustajat.
Työvaliokuntana toimivat jäsenkuntien kunnanjohtajat, jotka valmistelevat päätösehdotukset yhtymähallitukselle ja yhtymäkokoukselle
yhteistyössä kuntayhtymän kehittämispäällikön kanssa.
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa yhden edustajan ja kahden henkilökohtaisen varaedustajan vaalin kuntayhtymän yhtymäkokoukseen valtuuston toimikaudeksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt 23.08.2021 § 58
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa yhden edustajan ja kahden henkilökohtaisen
varaedustajan vaalin kuntayhtymän yhtymäkokoukseen valtuuston
toimikaudeksi.
Päätös:
Valtuusto vahvisti Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän
yhtymäkokouksen edustajien vaalin seuraavasti:
Jäsen
Tapiola Uula
Kordelin Marjatta

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt edustajat
Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky

Varajäsen
Niittyvuopio-Valle Laura
Lukkari Sammol

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 118
§ 59
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21.06.2021
23.08.2021

Lapin liitto, edustajan nimeäminen kuntien edustajainkokoukseen
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 118
Lapin liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntien
edustajainkokous valitsee Lapin liiton valtuuston jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenkunta voi nimetä
edustajainkokoukseen yhden edustajan alkavaa 3 500 asukasta
kohden. Edustajan sekä varaedustajan on oltava valtuutettuja.
Kunnan edustajia valittaessa tulee huomioida tasa-arvolain
säädökset. Lapin liiton edustajainkokous pidetään Rovaniemellä
22.9.2021 klo 10.00.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää yhden edustajan ja hänelle varaedustajan
Lapin Liiton edustajainkokokoukseen.
Päätös:
Sammol Lukkari esitti, että Marjatta Kordelin nimetään edustajaksi
Lapin Liiton edustajainkokoukseen. Esitys hyväksyttiin.
Niila Laiti esitti, että Anni Ahlakorpi nimetään varaedustajaksi Lapin
Liiton edustajainkokoukseen. Esitys hyväksyttiin.
Valt 23.08.2021 § 59
Kunnanhallitus on esittänyt, että Marjatta Kordelin nimetään
varsinaiseksi edustajaksi ja Anni Ahlakorpi varaedustajaksi Lapin
liiton edustajainkokoukseen. Asia kuuluu valtuuston päätettäväksi.
Ehdotus:
Valtuusto nimeää edustajan ja varaedustajan Lapin liiton
edustajainkokoukseen.
Päätös:
Valtuusto vahvisti edustajan Lapin Liiton kuntien
edustajainkokoukseen seuraavasti:
Jäsen
Kordelin Marjatta

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt edustajat
Lapin liitto

Varajäsen
Ahlakorpi Anni

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 119
§ 60
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21.06.2021
23.08.2021

Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunnan jäsenten vaali
40/00.00.01/2021
Kh 21.06.2021 § 119
Pohjoiskalottikomitean johdolla on työskennellyt Utsjoen, Tanan ja
Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrää Utsjoen edustajien määräksi kolme, joista kaksi on luottamushenkilöä ja yksi viranhaltija. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa kahden
luottamushenkilön osalta vaalin valtuuston toimikaudeksi ja jättää viranhaltijajäsenen valitsemisen kunnanhallituksen tehtäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Valt 23.08.2021 § 60
Ehdotus:
Valtuusto määrää Utsjoen edustajien määräksi kolme, joista kaksi on
luottamushenkilöä ja yksi viranhaltija. Valtuusto suorittaa kahden
luottamushenkilön osalta vaalin valtuuston toimikaudeksi ja jättää
viranhaltijajäsenen valitsemisen kunnanhallituksen tehtäväksi.
Päätös:
Valtuusto vahvisti Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien
yhteistyötoimikunnan jäsenten vaalin seuraavasti:
Oikarinen Pasi
Tapiola Nilla
Viranhaltijajäsenen valitseminen päätettiin jättää kunnanhallituksen
tehtäväksi.
Ilmari Tapiola pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että ei ole kunnan
edun mukaista nimetä kunnan viranhaltijoita kunnallisiin
luottamustoimiin. Ilmari Tapiola jätti eriävän mielipiteen asiasta.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt edustajat
Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunta

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 123
§ 61
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21.06.2021
23.08.2021

Ostotarjous Siluaur Ky ja Ortonord Oy
Kh 21.06.2021 § 123
Siluaur Ky/Aulis Nordberg ja Ortonord Oy/Ahti Nordberg haluavat
yhdessä ostaa Utsjoen kunnalta 5218 m2 suuruisen määräalan
tilasta Mantokoski I (890-401-12-29). Määräalasta muodostettavalle
tilalle hakija on esittänyt 340 k-m2 rakennusoikeutta, joihin tulee
huolto- ja varastorakennuksia.
Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.
Alueella on vireillä oleva yleiskaava, joka ei ole vielä saanut
lainvoimaa ja asemakaavaehdotus, joka on valmisteilla.
Kaavamerkintänä ostettavalla määräalalla on sekä yleiskaavassa ja
asemakaavassa TV, Varastoalue.
Valtuuston hyväksymän hinnoittelun mukaisesti alueen kauppahinta
on 13 600 euroa (40 euroa/k-m2). Kartat alueesta ovat nähtävillä
kokouksessa.
Ehdotus:
Utsjoen kunta myy Siluaur Ky/Aulis Nordberg ja Ortonord Oy/Ahti
Nordberg:lle edellä valmistelutekstissä mainittuun tarkoitukseen
määräalan tilasta 890-401-12-29. 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.
Valt 23.08.2021 § 61
Kartat alueesta ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Valtuusto päättää, että Utsjoen kunta myy Siluaur Ky/Aulis Nordberg
ja Ortonord Oy/Ahti Nordberg:lle edellä valmistelutekstissä
mainittuun tarkoitukseen määräalan tilasta 890-401-12-29.
Kunnanjohtaja valtuutetaan laatimaan kauppakirja. Kaupan ehtoihin
voidaan ottaa purkava ehto sen varalle, että rakentamista koskeva
hanke ei toteutuisikaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 123
§ 61

21.06.2021
23.08.2021

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Siluaur Ky ja Ortonord Oy
Tekninen toimi
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Valtuusto

§ 62
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23.08.2021

Tiedoksi saatettavat asiat
Valt 23.08.2021 § 62
Päätös:
Kunnanjohtaja kertoi tulevista tapahtumista ja muista tärkeistä
päivämääristä valtuuston jäsenille. Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi valtuuston jäsenille toimitettu vetoomus koskien
Nuorgamin kylän liikuntasalia.
Joddu-Tana, Kansallisen villilohikeskuksen avajaiset pidetään
Tanassa 27.8.2021 alkaen klo 13.00 Norjan aikaa. Valtuutetut voivat
ilmoittautua halutessaan yhteiskuljetukseen 25.8.2021 mennessä.
Väinö Guttorm jätti valtuustoaloitteen koskien saamen kielilisän
maksamista kunnan työntekijöille. Aloite lähetettiin
kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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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:
40, 41, 42, 62
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
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen

Pykälät

Valitusaika
päivää

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Valituskirja

Pöytäkirja
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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:

