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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 20.09.2021 § 126
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 20.09.2021 § 127
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Anni Ahlakorpi esitti, että pöytäkirjantarkastajien valinnassa
pyrittäisiin jatkossa siihen, että tarkastajat valitaan
aakkosjärjestyksessä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Marjatta Kordelin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 20.09.2021 § 128
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että ensimmäisenä käsitellään Metsähallituksen
lausuntopyyntö saamelaisten kotiseutualueen
luonnonvarasuunnitelmaksi 2022-2027.
Anni Ahlakorpi esitti, että kunnanhallitus tekee päätöksen
loppuvuoden kokouspäivistä. Asia päätettiin käsitellä tässä
kokouksessa omana pykälänään.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin em. muutoksilla korjattuna.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilannekatsaus
Kh 20.09.2021 § 129
Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee ajankohtaiset asiat.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esitteli Ärm-hankkeen
toimintasuunnitelman ja tilannekatsauksen.
Merkittiin tiedoksi.
Tilannekatsauksen yhteydessä nimettiin kunnanhallituksen edustajat
seuraaviin tapahtumiin:
Eurooppaministerin vierailu Utsjoelle 2-3.11.2021; Laura
Niittyvuopio-Valle, Marjatta Kordelin, Riikka Rasmussen ja Anni
Ahlakorpi.
EIB-hankkeen avausseminaari Sodankylässä 4.10.2021; Uula
Tapiola, Sammol Lukkari, Mika Aikio ja Vesa Länsman.
Tauko klo 14.50-15.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti
nimenhuudon. Todettiin, että kaikki alkuperäisen nimenhuudon
mukaiset henkilöt olivat läsnä kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 20.09.2021 § 130
Kuntaan on tullut 9 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen.
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston 24.6.2021 kokouksen täytäntöönpano
49/00.02.00/2021
Kh 20.09.2021 § 131
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 2.7.2021.
Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Valtuuston 24.6.2021 kutsu
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Valtuuston 23.8.2021 kokouksen täytäntöönpano
49/00.02.00/2021
Kh 20.09.2021 § 132
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 31.8.2021.
Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen esityslistojen jakelu sekä pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja
nähtävillä pitäminen
59/00.02.01/2021
Kh 20.09.2021 § 133
Utsjoen kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsu
lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja
ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun
yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen,
vähintään kuusi päivää ennen kokousta.
Toimikautena 2017-2021 kunnanhallituksen esityslista on jaettu varsinaisten jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolle, esittelijälle,
pöytäkirjanpitäjälle, tulkille, kunnanhallituksen varajäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille sekä hallintopäälliköille. Lisäksi esityslista
on laitettu nähtäville kunnan verkkosivuille.
Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa
puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 151 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen
liitettyine oikaisu-vaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla
siten kuin Kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Kuntalain 140
§:n mukaan pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin
kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai
valitusajan päättyessä.
Pöytäkirja voidaan tarkastaa heti kokouksessa tai sen tarkastaa
kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ei hyväksy pöytäkirja, se on tarkastettava seuraavassa
kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
- kokouskutsu lähetetään varsinaisille jäsenille ja muille, joilla on
oikeus osallistua kokoukseen, vähintään kuusi päivää ennen
kokousta sähköisesti. Esityslista lähetetään kokouskutsun
yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista julkaistaan
myös kunnan verkkosivuilla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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- pöytäkirjanpitäjänä toimii toimistosihteeri ja hänen ollessaan
estynyt joko esittelijä tai muun toimielimen pöytäkirjanpitäjä.
- pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kokouskerralla siihen nimettyä
jäsentä viimeistään kokouspäivää seuraavana päivänä.
- pöytäkirja viedään nähtäville kunnan verkkosivuille tarkastuksen
jälkeen salassapitosäännökset huomioiden. Pöytäkirjan
saamenkielinen käännös viedään verkkosivuille viimeistään viikon
kuluttua kokouksesta. Virallinen nähtävänäpito ja valitusaika alkaa
viikon kuluttua kokouksesta, nähtävänä pidossa on huomioitu
pöytäkirjan käännättäminen saamen kielelle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskushallinto
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Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin ajalle 2021-2023
56/00.02.01/2021
Kh 20.09.2021 § 134
Hallintosäännön 136 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin
toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen
varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajaa ei kuitenkaan nimetä
tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä
vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää edustajansa lautakuntiin sekä
varhaiskasvatus- ja opetustoimen jaostoihin ajalle 2021-2023.
Lautakuntia ovat perusturva-, sivistys-, tekninen- ja
elinvoimalautakunta. Sivistyslautakunnan edustaja osallistuu
kunnanhallituksen edustajana tarvittaessa myös sivistystoimen
jaostojen kokouksiin.
Päätös:
Arto Pohjanrinne esitti, että Marjatta Kordelin nimetään
kunnanhallituksen edustajaksi perusturvalautakuntaan.
Anni Ahlakorpi esitti, että Riikka Rasmussen nimetään
kunnanhallituksen edustajaksi perusturvalautakuntaan.
Tauko klo 15.25-15.35. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti
nimenhuudon. Todettiin, että kaikki alkuperäisen nimenhuudon
mukaiset henkilöt olivat läsnä kokouksessa.
Arto Pohjanrinne veti oman esityksensä pois. Riikka Rasmussen
nimettiin kunnanhallituksen edustajaksi perusturvalautakuntaan.
Arto Pohjanrinne esitti, että Vesa Länsman nimetään
kunnanhallituksen edustajaksi sivistyslautakuntaan. Esitys
hyväksyttiin.
Arto Pohjanrinne esitti, että Marjatta Kordelin nimetään
kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan. Esitys
hyväksyttiin.
Arto Pohjanrinne esitti, että Laura Niittyvuopio-Valle nimetään
kunnanhallituksen edustajaksi elinvoimalautakuntaan. Esitys
hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan edustajien nimeäminen eräiden yhtiöiden ja yhteisöjen toimielimiin ajalle 2021-2025
57/00.02.01/2021
Kh 20.09.2021 § 135
Kunta on osakkaana ja siten puhevallan käyttäjänä eräissä yhtiöissä
ja yhteisöissä. Tämän johdosta kunnanhallitus nimeää edustajansa
alla olevien yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiökokoukseen / osakaskokoukseen vuosille 2021-2025.
Ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee:
1. kaksi edustajaa Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen,
2. yhden edustajan Asunto Oy Rievanradnun yhtiökokoukseen,
3. kaksi edustajaa Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon yhtiökokoukseen,
4. yhden edustajan Utsjoen Sähköosuuskunnan osakaskokoukseen,
5. yhden edustajan Kiinteistö Oy Gálgogárdinin yhtiökokoukseen,
Päätös:
Riikka Rasmussen esitti, että Anni Ahlakorpi nimetään edustajaksi
Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen. Vesa Länsman esitti,
että Marjatta Kordelin nimetään edustajaksi Kiinteistö Oy
Ringinvatron yhtiökokoukseen. Marjatta Kordelin esitti, että Vesa
Länsman nimetään edustajaksi Kiinteistö Oy Ringinvatron
yhtiökokoukseen. Anni Ahlakorpi esitti, että Ilmari Tapiola nimetään
edustajaksi Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen.
Koska Kiinteistö Oy Ringinvatron yhtiökokoukseen oli esitetty kaksi
miestä ja kaksi naista, suoritettiin vaali esitettyjen henkilöiden
kesken. Puheenjohtaja totesi, että jokaiseen äänestyslippuun tulee
kirjoittaa yhden miehen ja yhden naisen nimi. Pöytäkirjantarkastajat
jakoivat äänestysliput, ja suorittivat ääntenlaskennan. Vesa
Länsman ja Marjatta Kordelin saivat 5 ääntä ja Ilmari Tapiola ja Anni
Ahlakorpi 2 ääntä. Äänestyksen perusteella Kiinteistö Oy
Ringinvatron yhtiökokoukseen nimettiin Vesa Länsman ja Marjatta
Kordelin.
Marjatta Kordelin esitti, että Arto Pohjanrinne nimetään edustajaksi
Asunto Oy Rievanradnun yhtiökokoukseen. Esitys hyväksyttiin.
Riikka Rasmussen esitti, että Anni Ahlakorpi nimetään edustajaksi
Kiinteistö Oy Utsjoen Virastotalon yhtiökokoukseen. Väinö Guttorm
Pöytäkirjan tarkastajat:
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esitti, että Ilmari Tapiola nimetään edustajaksi Kiinteistö Oy Utsjoen
Virastontalon yhtiökokoukseen. Esitykset hyväksyttiin.
Vesa Länsman esitti, että Arto Pohjanrinne nimetään edustajaksi
Utsjoen Sähköosuuskunnan osakaskokoukseen. Esitys hyväksyttiin.
Arto Pohjanrinne esitti, että Mika Aikio nimetään edustajaksi
Kiinteistö Oy Gálgogárdinin yhtiökokoukseen. Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Yhtiöt ja yhteisöt
Nimetyt henkilöt
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Sisäisen valvonnan toimikunnan nimeäminen
60/00.02.01/2021
Kh 20.09.2021 § 136
Hallintosäännön 73 §:n perusteella sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta vastuussa ovat yksiköiden esimiehet.
Toimikunnan tehtävänä on mm.
- seurata kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräysten noudattamista,
- tarkastaa yksiköiden sisäisen valvonnan järjestämisen,
- tarkastaa toiminnan tuloksellisuutta,
- arvioida johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon
luotettavuutta ja eheyttä,
- tehdä erityisselvityksiä kunnanhallituksen toimeksiannosta,
- antaa ohjeita tehtäväalueeseensa liittyvissä asioissa,
- toimikunnalla on oikeus tarkastaa myös kuntakonserniin kuuluvat
yhteisöt.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaansa sisäisen valvonnan toimikuntaan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja kuuluvat
toimikuntaan asemansa perusteella.
Kokouksessa annettu muutosehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaansa sisäisen valvonnan
toimikuntaan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja
kuuluvat toimikuntaan asemansa perusteella.
Päätös:
Riikka Rasmussen esitti, että Anni Ahlakorpi nimetään sisäisen
valvonnan toimikuntaan. Marjatta Kordelin esitti, että Arto
Pohjanrinne nimetään sisäisen valvonnan toimikuntaan. Arto
Pohjanrinne esitti, että Marjatta Kordelin nimetään sisäisen
valvonnan toimikuntaan. Esitykset hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nimetyt henkilöt

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 137
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Utsjoen vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025
2/00.04.04/2013
Kh 20.09.2021 § 137
Kuntalain 27 §:n mukaan kuntaan on asetettava vanhusneuvosto.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta. Hallintosäännön 13 §:n mukaan
vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Ehdotus:
Kunnanhallitus pyytää seuraavia tahoja nimeämään edustajansa
vanhusneuvostoon: Utsjoen seurakunta, Sámi Siida, SámiSoster,
SPR Utsjoen osasto, Utsjoen sotaveteraanit, Utsjoen Sydänyhdistys,
Utsjoen Syöpäyhdistys, Utsjoen Eloisat, Nuorgamin Ikäsähly,
Karigasniemen Eläkeläiset, Inari-Utsjoen Kuuloyhdistys, InariUtsjoen Reumayhdistys, Inari-Utsjoen Diabetesyhdistys sekä MLL:n
Utsjoen osasto. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että
avopalvelunohjaaja kuuluu vanhusneuvostoon virkansa puolesta.
Utsjoen vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa
perusturvalautakunta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perusturvalautakunta
Yhdistykset

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 138
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20.09.2021

Utsjoen vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025
61/00.02.01/2021
Kh 20.09.2021 § 138
Kuntalain 28 §:n mukaan kuntaan on asetettava vammaisneuvosto.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan
eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta. Hallintosäännön 13 §:n mukaan vammaisneuvoston
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää
kunnanhallitus.
Ehdotus:
Kunnanhallitus pyytää seuraavia tahoja nimeämään edustajansa
vammaisneuvostoon: Utsjoen seurakunta, Sámi Siida, SámiSoster,
SPR Utsjoen osasto, Utsjoen sotaveteraanit, Utsjoen Sydänyhdistys,
Utsjoen Syöpäyhdistys, Utsjoen Eloisat, Nuorgamin Ikäsähly,
Karigasniemen Eläkeläiset, Inari-Utsjoen Kuuloyhdistys, InariUtsjoen Reumayhdistys, Inari-Utsjoen Diabetesyhdistys sekä MLL:n
Utsjoen osasto. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että
avopalvelunohjaaja kuuluu vammaisneuvostoon virkansa puolesta.
Utsjoen vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa
perusturvalautakunta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perusturvalautakunta
Yhdistykset

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 139
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20.09.2021

Irtisanoutuminen suomenkielisen jaoston varajäsenyydestä Mia Kitti
63/00.02.00/2021
Kh 20.09.2021 § 139
Mia Kitti on 27.8.2021 ilmoittanut kirjallisesti irtisanoutuvansa
sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenyydestä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Mia Kitille
eron sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenyydestä
ja nimeää uuden varajäsenen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 140
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20.09.2021

Jäsenten nimeäminen Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon
2021-2025
5/00.04.01/2013
Kh 20.09.2021 § 140
Inarin ja Utsjoen kunnat ovat sopineet ympäristöterveydenhuollon ja
maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta yhteistoiminta-alueella.
Yhteistoiminta-alueen toimintayksikköä kutsutaan
ympäristöyksiköksi. Sopijapuolten yhteisenä toimielimenä
toimii Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto.
Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun
yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöjaostossa on viisi
jäsentä, joista kolme jäsentä nimeää Inarin kunta ja kaksi jäsentä
nimeää Utsjoen kunta. Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee
jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toinen on
Inarin kunnasta ja toinen Utsjoen kunnasta.
Inarin kunta on pyytänyt Utsjoen kuntaa nimeämään
jaostoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen
ympäristöjaostoon.
Päätös:
Arto Pohjanrinne esitti, että Sammol Lukkari nimetään
ympäristöjaostoon varsinaiseksi jäseneksi. Riikka Rasmussen esitti,
että Anni Ahlakorpi nimetään ympäristöjaostoon varsinaiseksi
jäseneksi. Arto Pohjanrinne esitti, että Laura Niittyvuopio-Valle
nimetään ympäristöjaostoon varsinaiseksi jäseneksi.
Koska Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen
ympäristöjaostoon oli esitetty kaksi naista, suoritettiin heidän
osaltaan vaali. Pöytäkirjantarkastajat jakoivat äänestysliput, ja
suorittivat ääntenlaskennan. Laura Niittyvuopio-Valle sai 4 ääntä ja
Anni Ahlakorpi 3 ääntä. Äänestyksen perusteella Laura-Niittyvuopio
Valle nimettiin ympäristöjaostoon varsinaiseksi jäseneksi.
Riikka Rasmussen esitti, että Anni Ahlarkorpi nimetään Laura
Niittyvuopio-Vallen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Esitys
hyväksyttiin.
Marjatta Kordelin esitti, että Arto Pohjanrinne nimetään Sammol
Lukkarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
§ 140

Inarin kunta
Nimetyt henkilöt

20.09.2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 141
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20.09.2021

Jäsenten nimeäminen Arktisen Lapin ympäristönsuojelun ympäristöjaostoon 2021-2025
30/00.04.02/2020
Kh 20.09.2021 § 141
Sodankylän kunta on vastannut 1.1.2020 alkaen yhteistoimintaalueen (Sodankylä, Inari, Utsjoki, Muonio ja Enontekiö)
ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä.
Yhteistoimintasopimuksen mukaan ”Yhteistoiminnan järjestämistä
varten Sodankylän kunnassa (vastuukunnassa) toimii yhteisenä
toimielimenä teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto.
Toimielin toimii Sodankylän kunnan organisaatiossa. Yhteisessä
toimielimessä on 7 jäsentä; 2 Inarista, 1 Utsjoelta, 1 Enontekiöltä,
1 Muoniosta ja 2 Sodankylästä. Sopijakuntien valtuustot nimittävät
jäsenensä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen tässä
tarkoitettuun yhteiseen toimielimeen.”
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää yhden
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ympäristöjaostoon.
Mikäli toimielin kokoontuu ennen valtuuston käsittelyä, osallistuu
aiempi edustaja Aulis Nordberg kunnan edustajana kokoukseen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että Aulis Nordberg nimetään varsinaiseksi
jäseneksi Arktisen Lapin ympäristönsuojelun ympäristöjaostoon.
Arto Pohjanrinne esitti, että Sammol Lukkari nimetään Aulis
Nordbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
Kunnanhallitus esittää em. henkilövalinnat valtuustolle.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

§ 119
§ 60
§ 142
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21.06.2021
23.08.2021
20.09.2021

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

§ 119
§ 60
§ 142
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21.06.2021
23.08.2021
20.09.2021

Kh 20.09.2021 § 142
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää viranhaltijajäsenen Utsjoen, Tanan ja
Karasjoen kuntien yhteistyötoimikuntaan.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja nimetään
viranhaltijajäseneksi Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien
yhteistyötoimikuntaan.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunta
Nimetty henkilö

26

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 143
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20.09.2021

Liikenneturvallisuustyöryhmän edustajan nimeäminen
Kh 20.09.2021 § 143
Kunnassa toimii liikenneturvallisuustyöryhmä Lapin Ely-keskuksen
toimintamallin mukaisesti. Työryhmässä on edustus kunnan kaikista
hallintokunnista sekä Utsjoen riistanhoitoyhdistyksestä, Lapin Elykeskuksesta, Liikenneturvasta, poliisista, Infrap Oy:stä, Destiasta ja
Lapin pelastuslaitoksesta.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää edustajansa liikenneturvallisuustyöryhmään.
Päätös:
Riikka Rasmussen esitti, että kunnan edustajaksi
liikenneturvallisuustyöryhmään nimetään Iivari Koutonen.
Marjatta Kordelin esitti, että kunnan edustajaksi
liikenneturvallisuustyöryhmään nimetään Eeva Jaatinen.
Koska liikenneturvallisuustyöryhmään oli esitetty kaksi edustajaa,
suoritettiin vaali. Pöytäkirjantarkastajat jakoivat äänestysliput, ja
suorittivat ääntenlaskennan. Iivari Koutonen sai 2 ääntä ja Eeva
Jaatinen 5 ääntä. Äänestyksen perusteella Eeva Jaatinen nimettiin
kunnan edustajaksi liikenneturvallisuustyöryhmään.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liikenneturvallisuustyöryhmä
Nimetty henkilö

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 82
§ 144
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15.06.2021
20.09.2021

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.
2.
3.

4.

ÄRM käynnistyshanke ulottuu eri hallintokuntiin. Asioita ja
hankkeita valmistellaan tarvittaessa lautakunnissa.
Kunnanjohtaja toimii hankejohtajan esimiehenä.
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.
Opintovapaalta palaava kehittämis- ja elinkeinopäällikkö EevaMaarit 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.
Kh 20.09.2021 § 144
Kunnanhallituksen edellä olevan päätöksen tekemisen jälkeen
Johanna Mikkola on ilmoittanut, ettei hän ota vastaan elinkeino- ja
kehittämispäällikön viransijaisuutta.
Elinkeino- ja kehittämispäällikkö Eeva-Maarit Aikio on palannut
virkavapaalta hoitamaan virkaansa ja tehnyt ns. Ärm
kehittämishankkeiden valmistelutyötä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 82
§ 144
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15.06.2021
20.09.2021

Ehdotus:
Elinkeino- ja kehittämispäällikkö Eeva-Maarit Aikion toimenkuvaa ja
työtehtäviä muutetaan väliaikaisesti Ärm -käynnistämis- ja
valmisteluhankkeen ajaksi 28.2.2022 saakka.
Muutettu toimenkuva:
- 20 % muodostuu hallinnollisista tehtävistä; esimiestyö,
elinvoimalautakunnan kokousten valmistelu ja esittelijän työ,
talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu, laskujen hyväksyminen,
johtoryhmätyö ja tarvittaessa kunnanhallituksen ja valtuuston
kokouksiin osallistuminen ja Samastit hankkeen työt
- 20 % eri hankkeiden kunnan yhteyshenkilönä toimiminen ja
Työhyvinvointia saamelaisalueella Utsjoen kunnan oman osion
organisoinnista vastaaminen
- 60 % Akke-rahoituksella toteutettava Ärm -hankkeen valmistelu- ja
käynnistämistyöt.
Käynnissä oleviin hankkeisiin, matkailuun, yrityspalveluihin liittyvät
tehtävät ja ns. avustavat tehtävät jaetaan kunnan hankkeissa olevien
ja muiden työntekijöiden kesken ja tarvittaessa hoidetaan myös
ostopalveluina.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinkeinotoimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 145
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Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen
180/01.01.03/2013
Kh 20.09.2021 § 145
Kuntaan on vuonna 2007 perustettu kiinteistöpäällikön virka.
Kiinteistöpäällikkö on teknisen toimen päällikkö ja kunnan
johtoryhmän jäsen sekä toimii tilapalveluyksikön johtajana ja
teknisen lautakunnan esittelijänä. Hallintokuntien päälliköt valitsee
valtuusto ja kunnanhallitus julistaa virat haettavaksi.
Viran vähimmäiskelpoisuutena on soveltuva insinööritutkinto.
Kokemus ja koulutus isännöitsijätehtävistä sekä kunnallishallinnon
tuntemus katsotaan hakijalle ansioksi. Saamenkielen taito katsotaan
hakijalle erityiseksi ansioksi. Palkkaus määräytyy Teknisen
sopimuksen palkkaryhmän III mukaisesti. Hakija voi myös esittää
oman palkkatoivomuksensa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että kiinteistöpäällikön
virkanimike muutetaan toimenkuvaa vastaavaksi nimikkeeksi;
Teknisen toimen johtaja.
Kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi. Hakuilmoitus viimeistellään
kokouksessa.
Päätös:
Kunnanhallitus viimeisteli hakuilmoituksen. Teknisen toimen
johtajalta toivotaan hankinta- ja kaavoitusosaamista.
Ehdotus hyväksyttiin.
Tauko klo 16.50-17.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti
nimenhuudon. Todettiin, että kaikki alkuperäisen nimenhuudon
mukaiset henkilöt olivat läsnä kokouksessa.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskushallinto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 146
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Tontin ostotarjous, Heli ja Matti Lehtimäki
143/10.00.02/2014
Kh 20.09.2021 § 146
Heli ja Matti Lehtimäki ovat 4.8.2021 toimittaneet Utsjoen kunnalle
ostotarjouksen tontista, joka sijaitsee Utsjoen kirkonkylän
asemakaava-alueella korttelissa AO 38, tontti nro 2. Hakijoilla on
tontilla omakotitalo. Valtuusto on vahvistanut ko. kaavamerkinnällä
olevien tonttien myyntihinnaksi 2,90 euroa/m2, tontin koko on n.
1.665 m2, eli kauppahinnaksi muodostuu 4.828,50 euroa.
Kunnanhallitus on päätösvaltainen asiassa.
Valmisteli: rakennustarkastaja.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myydä tontin hakijoille kauppahinnalla
4.828,50 euroa hakemuksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi
Heli ja Matti Lehtimäki

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 147

7/2021
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Metsähallituksen lausuntopyyntö saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi
2022-2027
5/00.04.00/2017
Kh 20.09.2021 § 147
Metsähallitus pyytää lausuntoa luonnoksesta saamelaisten
kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027.
Luonnonvarasuunnitelma kattaa valtion maa- ja vesialueet Inarin,
Utsjoen ja Enontekiön kunnissa sekä Lapin paliskunnan alueen
Sodankylän pohjoisosista.
Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden
pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Saamelaisten
kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma laaditaan Metsähallitusta
koskevan lain (234/2016) ja asetuksen (247/2016),
omistajapolitiikan, omistajan asettamien tavoitteiden ja
Metsähallituksen konsernistrategian asettamassa raamissa yhdessä
sidosryhmien kanssa.
Projektin lopputuloksena valmistuu saamelaistan kotiseutualueen
luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2022-2027.
Luonnonvarasuunnitelman hyväksyy Metsähallituksen hallitus.
Luonnonvarasuunnitelmaesitys on toimitettu kunnanhallituksen
jäsenille oheismateriaalina.
Viranhaltijatyönä valmisteltu lausuntoluonnos esitellään
kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee lausuntoluonnoksen, tekee tarvittavat
lisäykset ja muutokset annettavaan lausuntoon.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli lausuntoluonnoksen kunnanhallituksen
jäsenille.
Kunnanhallitus keskusteli lausunnosta ja täydensi sitä osaltaan.
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa täydennetyn lausunnon.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Metsähallitus

Utsjoen kunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 142
§ 151
§ 11
§7
§ 148
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03.11.2020
01.12.2020
22.02.2021
06.05.2021
20.09.2021

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta koskien valtuuston päätöstä
sivistystoimen organisaatiorakenteen uudistamista koskevassa asiassa 6.5.2021 § 7
Sivltk 03.11.2020 § 142
Tällä hetkellä Utsjoen kunnassa työskentelee sivistysosastolla
sivistysjohtaja-rehtori, jolla on Karigasniemen ja Nuorgamin
peruskoulujen rehtorin tehtävät sekä kansalaisopiston rehtorin
tehtävät sivistysjohtajan tehtävien lisäksi. Karigasniemen koululla on
apulaisrehtori ja Nuorgamin koululla on apulaisjohtaja. Utsjokisuun
koululla ja Saamelaislukiolla on yhteinen rehtori. Lisäksi lukiolla on
apulaisrehtorin tehtäviä hoitava opettaja. Varhaiskasvatusjohtaja
vastaa koko kunnan varhaiskasvatuksesta.
Vapaa-aikasihteerin vastuualueeseen kuuluu nuorisotoimen,
kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen sekä liikuntatoimen tehtävät.
Kirjastotoimenjohtaja vastaa kirjaston toiminnasta.
Organisaatiorakenteen uudistuksella pyritään tasapuolisempaan
työn jakautumiseen ja työntekijöiden jaksamiseen.
Uusi organisaatiorakenne malli:
SIVISTYSJOHTAJA-KANSALAISOPISTON REHTORI (suomi ja
saame)
SIVISTYSOSASTON JA
KANSALAISOPISTON
YHTEINEN
SIHTEERI
SAAMELAISLUKION JA UTSJOKISUUN REHTORI
(suomi ja saame)
SAAMELAISLUKION JA UTSJOKISUUN
KOULUJEN SIHTEERI
SAAMELAISLUKION APULAISJOHTAJA (suomi)
UTSJOKISUUN APULAISJOHTAJA (saame)
KARIGASNIEMEN JA NUORGAMIN KOULUJEN
REHTORI (saame)
NUORGAMIN KOULUN APULAISJOHTAJA

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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VARHAISKASVATUSJOHTAJA
KIRJASTOTOIMEN JOHTAJA
KIRJASTOVIRKAILIJA
VAPAA-AIKASIHTEERI (nuoriso-, kulttuuri- ja
vapaa-aika)
NUORISOTYÖNTEKIJÄ
LIIKUNTAOHJAAJA (liikuntatoimi) 50%
Mikäli liikuntaohjaajan toimen hoitamiseen saataisiin ulkopuolista
rahoitusta, muutosehdotuksen taloudelliset vaikutukset pysyisivät
suunnilleen samalla tasolla kuin mitä ne ovat tällä hetkellä.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy organisaatiorakenneuudistuksen mallin.
Sivistyslautakunta määrää sivistysjohtaja-rehtorin valmistelemaan
virkoihin ja toimiin kohdistuvat muutokset.
Päätös:
Sivistyslautakunta toteaa, että organisaatiorakenneuudistus
tarvitaan. Tämä esitelty malli on hyvä pohja etenemiselle, mutta
tälläisenaan sitä ei voida hyväksyä. Sivistyslautakunta määrää
sivistysjohtaja-rehtorin jatkovalmistelemaan
organisaatiorakenneuudistusta ja valmistelemaan virkoihin ja toimiin
kohdistuvat muutokset.

Sivltk 01.12.2020 § 151
Sivistyslautakunta käsitteli sivistystoimen organisaatiorakenteen
uudistamista edellisessä kokouksessaan 3.11.2020. Päätöksessään
lautakunta määräsi sivistysjohtaja-rehtorin tarkentamaan uutta
rakenne mallia. Uusi organisaatiorakennemalli olisi seuraava:
ORGANISAATIORAKENNE:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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Sivistysjohtaja (suomi)

(saame ja

Sivistysosaston ja kansalaisopiston sihteeri
(suomi ja saame)
Saamelaislukion ja Utsjokisuun rehtori (suomi)
Saamelaislukion apulaisjohtaja
suomi)
Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulujen
kanslisti (suomi ja saame)
Opettajat ja muu henkilökunta
Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen rehtori sekä
kansalaisopiston rehtori (suomi)
Nuorgamin koulun apulaisjohtaja (suomi ja
saame)
Kanslisti (50%)
Varhaiskasvatusjohtaja (suomi ja saame)
Varhaiskasvatusopettajat ja-ohjaajat
Kirjastotoimenjohtaja (suomi ja saame)
Kirjastovirkailija
Vapaa-aikasihteeri (nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aika)
(suomi ja saame)
Nuorisotyöntekijä
Liikunnanohjaaja (liikuntatoimi) 50%

Uudessa organisaatiomallissa Karigasniemen ja Nuorgamin kouluille
perustettaisiin uusi rehtorin virka, jonka tehtäviin kuuluisi myös
kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Tällöin sivistysjohtaja toimisi
molempien rehtoreiden ja apulaisjohtajien esimiehenä.
Saamelaislukiolle perutettaisiin apulaisjohtajan virka. Talousarviossa
vuodelle 2021 on otettu huomioon mahdolliset perustettavat uudet
virat.
Ehdotus:
Lautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen uuden
organisaatiomallin.
Lautakunta päättää esittää valtuustolle Karigasniemen ja Nuorgamin
koulujen rehtorin viran perustamista.
Lautakunta päättää esittää valtuustolle apulaisjohtajan viran
perustamista saamelaislukiolle
Muutosehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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Lautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen uuden
organisaatiomallin seuraavin muutoksin ja lisäyksin:
Lautakunta päättää esittää valtuustolle apulaisrehtorin viran
perustamista Utsjokisuun koululle ja Saamelaislukiolle.
Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun apulaisrehtorin
päävastuualue on saamelaispedagogiikka ja kielitaitovaatimuksena
saamen ja suomen kielet.
Lautakunta päättää esittää valtuustolle Karigasniemen ja Nuorgamin
koulujen rehtorin viran perustamista.
Lautakunta päättää esittää valtuustolle, että Karigasniemen koulun
apulaisrehtorin virka lakkautetaan.
Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen sekä kansalaisopiston
rehtorin kielitaitovaatimuksena saamen ja suomen kielet.
Päätös:
Muutosehdotuksen mukaan.

Kh 22.02.2021 § 11
Sivistyslautakunta on esittänyt, että Karigasniemen ja Nuorgamin
koulujen perustettavan rehtorin viran toimenkuvaan kuuluisi
kansalaisopiston rehtorin tehtävät.
Kansalaisopiston rehtorin tehtävät sopivat kuitenkin paremmin
sivistysjohtajan toimenkuvaan sekä muut kansalaispiston tehtävät
sivistystoimen hallinnossa hoidettaviin tehtäviin.
Sivistyslautakunta on esittänyt, että Saamelaislukioon ja Utsjokisuun
kouluun perustetaan apulaisrehtorin virka. Saamelaislukion ja
Utsjokisuun kouluun perustettavan apulaisrehtorin päävastuualue
olisi saamelaispedagogiikka ja kielitaitovaatimuksena saamen ja
suomen kielet.
Seuraavassa vaihtoehdot eri mahdollisuuksista:
Rehtori/apulaisrehtori/apulaisjohtaja
1. Rehtori on virassa oleva ns.virkarehtori
2. Lukion apulaisrehtori voi olla virassa oleva ns.virka-apulaisrehtori
(OVTES OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET II Palkka 5§ ja
3. tai apulaisrehtori voi olla opettajanviran haltija, jolle on määrätty
4. Apulaisjohtaja on opettajanviran haltija, jolle on määrätty koulun
Koulun oppilasmäärä huomioiden ei koululla tarvita kahta ns.
virkarehtoria. Lisäksi palkkakustannukset "rehtori ja virassa oleva
apulaisrehtori mallissa" ovat merkittävästi suuremmat kuin mallissa,
jossa koululla on rehtorin lisäksi opettajaviran haltija, jolle on
määrätty apulaisrehtorin tehtävät.
Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun on järkevää valita edellä
oleva 3. vaihtoehto, eli opettajaviran haltija määrätään
hoitamaan koulujen apulaisrehtorin tehtävät. Vastuualue ja
kielitaitovaatimus on sivistyslautakunnan esityksen mukainen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy sivistystoimen
esittämän organisaatiomuutoksen ja esitykset virkajärjestelyistä ja
viran perustamisesta siten muutettuna, että
Kansalaisopiston rehtorin tehtäviä ei liitetä Karigasniemen ja
Nuorgamin kouluille perustettavan rehtorin viran toimenkuvaan vaan
rehtorin tehtävät kuuluvat sivistystoimenjohtajalle ja muut
kansalaisopiston hallinnolliset tehtävät jäävät hoidettavaksi
sivistystoimen hallintoon.
Saamelaislukioon ja Utsjokisuun kouluun ei perusteta apulaisrehtorin
virkaa, vaan apulaisrehtorin tehtäviä hoitamaan voidaan määrätä
opettajaviran haltija. Kielitaitovaatimus on saamen ja suomen kielet
ja päävastuualueena on saamelaispedagogiikka.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kunnanhallitus esitti sivistyslautakunnalle, että lautakunta
selvittää ja alkaa valmistella kielijaostojen mahdollista lakkauttamista
ja siihen liittyvää hallintosäännön muutosta.

Valt 06.05.2021 § 7

Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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Valtuusto hyväksyy sivistystoimen esittämän organisaatiomuutoksen
ja esitykset virkajärjestelyistä ja viran perustamisesta siten
muutettuna, että
Kansalaisopiston rehtorin tehtäviä ei liitetä Karigasniemen ja
Nuorgamin kouluille perustettavan rehtorin viran toimenkuvaan vaan
rehtorin tehtävät kuuluvat sivistystoimenjohtajalle ja muut
kansalaisopiston hallinnolliset tehtävät jäävät hoidettavaksi
sivistystoimen hallintoon.
Saamelaislukioon ja Utsjokisuun kouluun ei perusteta apulaisrehtorin
virkaa, vaan apulaisrehtorin tehtäviä hoitamaan voidaan määrätä
opettajaviran haltija. Kielitaitovaatimus on saamen ja suomen kielet
ja päävastuualueena on saamelaispedagogiikka.
Päätös:
Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi esitteli asian valtuuston
jäsenille.
Merkittiin pöytäkirjaan sivistysjohtaja-rehtorin ja kunnanjohtajan
esittämät selvitykset siitä, että lakisääteiset yhteistoimintaneuvottelut
on käyty työnantajan ja niiden viranhaltijoiden välillä, joiden
viranhoitoon tai toimenkuviin organisaatiouudistus voi vaikuttaa.
Uula Tapiola esitti, että Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun
apulaisrehtorin tehtäviä hoitamaan voidaan määrätä opettajaviran
haltija suostumuksen mukaan. Uula Tapiolan esittämä lisäys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Ehdotus hyväksyttiin täydennettynä Uula Tapiolan esittämällä
lisäyksellä.

Kh 20.09.2021 § 148
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Utsjoen kuntaa
antamaan lausunnon otsikon mukaista päätöstä koskevan valituksen
johdosta sekä liittämään lausuntoon päätöksen perusteena olevat
asiakirjat.
Lausunto on pyydetty 16.7.2021 mennessä, lausunnon antamiselle
on haettu ja saatu jatkoaikaa 15.10.2021 saakka.
Asia ja siihen liittyvät asiakirjat esitellään kokouksessa.
Ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen
valmistelemaan lausunnon ja käyttämään sen laatimisessa
tarvitsemaansa asiantuntija-apua.
Kokouksessa annettu muutosehdotus:
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopion
valmistelemaan lausunnon ja käyttämään sen laatimisessa
tarvitsemaansa asiantuntija-apua.
Päätös:
Vesa Länsman ja Marja Länsman ilmoittivat olevansa esteellisiä.
Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn aikana toimi kunnanjohtaja
Vuokko Tieva-Niittyvuopio.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtajan laatima valmistelu
lähetetään kunnanhallituksen jäsenille, ennen sen toimittamista
hallinto-oikeudelle.
Muutosehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanjohtaja

Utsjoen kunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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Lausuntopyyntö Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion
rehtorin viran kielitaitovaatimus kvalt 6.5.2021 § 6 ja Organisaatiorakenteen uudistaminen
sivistysosastolla kvalt 6.5.2021 § 7
80/01.01.00/2020
Sivltk 03.11.2020 § 143
Sivistyslautakunta on pyytänyt 27.8.2020 pitämässään kokouksessa
sivistysjohtaja-rehtoria selvittämään Utsjokisuun koulun ja
Saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimuksiin liittyviä
pätevyysvaatimuksia.
Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion yhteistä rehtorin virkaa
perustettaessa on rehtorilta edellytetty koulun opetuskielten hallintaa
(Valtuusto §34/16.6.2015). Tällä on tarkoitettu sekä suomen että
saamen kielen hallintaa.
Valtuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön (Valt 19.06.2017 §
38). Uuden hallintosäännön myötä kumoutuu vanha johtosääntö.
Samalla myös mm. rehtorin kielitaitovaatimus täytyy määritellä
uudelleen.
Laki opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
14.12.1998/986 sanotaan
3§ Kielitaitovaatimukset
” Rehtorilla tulee olla oppilaitoksen opetuskielessä tai ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain mukaisessa järjestämisluvassa
määrätyssä opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.”
Laki opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista edellyttää
rehtorilta nimenomaan oppilaitoksessa annettavan opetuskielen
hallintaa. Laissa ei vaadita kaikkien niiden kielten hallintaa, joita
oppilaitoksessa käytetään. Saamelaislukiossa, kuten muissakin
Suomen lukiossa, opetus tapahtuu äidinkieltä lukuun ottamatta
pääsääntöisesti suomen tai ruotsin kielellä. Tämä johtuu siitä, että
ylioppilaskirjoituksen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet järjestetään
suomen, ruotsin tai saamen kielellä, mutta muut reaaliaineet voidaan
kirjoittaa vain joko suomen tai ruotsin kielellä (Laki
ylioppilastutkinnosta 502/1998 1§ ja 3§).
Saamelaislukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden opetus järjestetään
joko saamen tai suomen kielellä, mutta muuten opetuksessa
käytetään pääsääntöisesti suomen kieltä.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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Perusopetuslaki 21.8.1998/628
10§ Opetuskieli
”Koulun opetuskieli ja muualla kuin koulussa järjestettävässä
opetuksessa käytettävä kieli on joko suomi tai ruotsi. Opetuskielenä
voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Lisäksi osa
opetuksesta voidaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppilaan
omalla kielellä, jos se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata
opetusta. (23.12.1999/1288)
Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien
oppilaiden opetus tulee antaa pääosin saamen kielellä.”
Lukiossa opetuskieli voi olla vain joko suomi tai ruotsi, kun taas
peruskoulussa voi olla näiden lisäksi myös saame, viittomakieli tai
romani. Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion yhteiseen rehtorin
virkaan on yhdistetty kaksi erilaista yksikköä. Lukion rehtorin
kielitaitovaatimuksena voi olla vain joko suomi tai ruotsi, kun
peruskoulun puolella kielitaitovaatimuksena voi myös olla saame.
Kielitaitoa määriteltäessä otetaan huomioon sivistyspuolen
organisaatiorakenteen muutosehdotus, jossa on ehdotettu
saamelaislukion ja Utsjokisuun koulujen rehtoreiden ja
apulaisjohtajien kielitaitovaatimukset.
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
Saamelaislukion ja Utsjokisuun rehtorin viran
kelpoisuusvaatimuksena kielitaidon osalta on opetuskielten hallinta
eli suomi ja saame.
Päätös:
Siirretään seuraavaan kokoukseen.
Sivltk 01.12.2020 § 152
Sivistyslautakunta on määrännyt 3.11.2020 pitämässään
kokouksessa sivistysjohtaja-rehtoria selvittämään Utsjokisuun
koulun ja Saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimuksiin liittyviä
pätevyysvaatimuksia.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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Uuden organisaatiomallin mukaan Utsjokisuun koulun ja
saamelaislukion rehtorin viran kielivaatimuksena olisi koulujen
opetuskieli eli suomi.
Ehdotus:
Lautakunta päättää esittää valtuustolle, että Utsjokisuun koulun ja
saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimuksena olisi koulujen
opetuskieli eli suomi
Päätös:
Lautakunta päättää esittää valtuustolle uuden organisaatiomallin
mukaisesti että Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtorin viran
kielitaitovaatimuksena olisi koulujen opetuskieli eli suomi.

Kh 22.02.2021 § 10
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle uuden
organisaatiomallin mukaisesti, että Utsjokisuun koulun ja
saamelaislukion rehtorin viran kielitaitovaatimuksena on koulujen
opetuskieli eli suomi.
Päätös:
Ilmari Tapiola esitti, että Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion
rehtorin viran kielitaitovaatimuksena on suomi ja saame. Perusteena
kielitaitovaatimukselle Tapiola esittää, että kuntastrategian mukaan
kunnan pitää pyrkiä siihen, että suomen ja saamen kielet ovat tasaarvoisessa asemassa. Lisäksi koulun oppilasmäärät pienenevät eikä
erillisen apulaisrehtorin palkkaaminen ole taloudellisesti järkevää.
Lukion kehittämisessä on tärkeää, että saamelaislukion rehtori
hallitsee myös saamen kielen. Ehdotus on virheellinen koulujen
opetuskielen osalta, koulujen opetuskieliä ovat suomi ja saame.
Ilmari Tapiolan esitystä ei kannatettu.
Ehdotus hyväksyttiin.
Ilmari Tapiola jätti eriävän mielipiteen päätöksestä. Perustelut ovat
edellä esitetyn mukaiset.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
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Valt 06.05.2021 § 6

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

§ 143
§ 152
§ 10
§6
§ 149
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03.11.2020
01.12.2020
22.02.2021
06.05.2021
20.09.2021

Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli Väinö Guttormin esitys,
että Utsjokisuun koulun ja saamelaislukion rehtorin viran
kielitaitovaatimuksena on suomi. Erikseen todetaan, että koulujen
opetuskielet ovat saame ja suomi.

Kh 20.09.2021 § 149
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Utsjoen kuntaa
antamaan lausunnon otsikon mukaisia päätöksiä koskevan
valituksen johdosta sekä liittämään lausuntoon päätösten
perusteena olevat asiakirjat.
Lausunto on pyydetty 20.10.2021 mennessä.
Asia ja siihen liittyvät asiakirjat esitellään kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen
valmistelemaan lausunnon ja käyttämään sen laatimisessa
tarvitsemaansa asiantuntija-apua.
Päätös:
Vesa Länsman esitti, että Virpi Veskoniemen laatima valmistelu
lähetetään kunnanhallituksen jäsenille, ennen sen toimittamista
hallinto-oikeudelle. Esitys hyväksyttiin.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistysjohtaja-rehtori

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 150
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20.09.2021

Lausuntopyyntö kunnille Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP)
organisoitumisesta vuosille 2022-2024
10/00.04.00/2016
Kh 20.09.2021 § 150
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on
lakisääteinen palvelu. TYP palvelun tavoitteena on edistää
työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa
mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja
kuntoutuspalveluja työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla
annetun asetuksen (1377/2014) mukaisesti.
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa
Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä
arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeen,
suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta
tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä
työttömien kanssa työllistymisprosessin etenemisestä ja
seurannasta. Asiakkaat saavat tarvitsemansa työ- ja
elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun joko yhteisistä
toimipisteistä tai muulla, asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen
tarve huomioimalla tavalla.
Lapin kunnat, Lapin TE-toimisto ja Kansaneläkelaitos päättivät
vuonna 2015, että Lapissa on yksi TYP verkosto ja TYP toimintaa
hallinnoi Lapin liitto. Työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun johtoryhmä nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Lapissa on nimetty kaksi johtoryhmää ajalle 2016-2018 ja 20192021.
Lapissa voimassa oleva yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta Lapin kuntien alueella on voimassa
31.12.2021 saakka.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy yhteispalvelun organisoitumisen sekä
yhteistyösopimusluonnoksen. Kunnanhallitus nimeää TYP
johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yhteispalvelun organisoitumisen sekä
yhteistyösopimusluonnoksen.
Kunnanhallitus nimesi TYP johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi
Nanna Miettusen ja varajäseneksi Jonna Lähteenmäen.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
§ 150

TE-palvelut
Nimetyt henkilöt

20.09.2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 118
§ 51
§ 151
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05.11.2020
26.04.2021
20.09.2021

Utsjoen asemakaavan muutos korttelissa 1
1/10.02.03/2019
Kh 05.11.2020 § 118
Utsjoen kunnan omistama Kiinteistö Oy Ringinvatro on myynyt osan
Utsjoen asemakaavan korttelista 1 sekä siihen liittyvää
lähivirkistysaluetta (VL). Ostaja esittää kunnanhallitukselle korttelin 1
ja siihen liittyvän lähivirkistysalueen osan alueelle tehtäväksi
asemakaavan muutoksen. Muutoksen tavoitteena on kaavoittaa
alueelle matkailupalvelujen aluetta tukemaan matkailuelinkeinon
kehittämistä Utsjoella. Hakija sitoutuu vastaamaan kaavan
muutoksesta aiheutuvista kustannuksista.
Kaavoitustyötä tekee Seitap Oy / Tapani Honkanen, joka on laatinut
kaavoitustyöstä MRL 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja
arviointisuunnitelman.
Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vireilletulon kuulutus.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää Utsjoen asemakaavan kortteliin 1 ja osalle
siihen rajoittuvaa lähivirkistysaluetta tehtäväksi asemakaavan
muutoksen.
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa asemakaavan muutoksen
laatimisen vireille.
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa rakennustarkastajan
allekirjoittamaan kaavoitussopimuksen alueen kaavoittamisesta.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 26.04.2021 § 51
Seitap Oy / Tapani Honkanen on valmistellut Utsjoen asemakaavan
korttelin 1 asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen ja
kaavaluonnoksen selostuksen.
Sovelletut oikeusohjeet:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 118
§ 51
§ 151
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05.11.2020
26.04.2021
20.09.2021

Maankäyttö- ja rakennuslaki 62§, Maankäyttö- ja rakennusasetus 30
§.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Utsjoen asemakaavan kortteliin 1
asemakaavaluonnoksen osallisten ja muiden kuntalaisten
mielipiteiden kuulemista varten nähtäville.
Päätös:
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian
kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 20.09.2021 § 151
Utsjoen kunnanhallitus päätti 05.11.2020 § 118 asettaa Seitap Oy /
Tapani Honkasen valmisteleman Utsjoen asemakaavan korttelin 1
asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti
osallisten ja muiden kuntalaisten mielipiteen kuulemista varten
nähtäville.
Kaavaluonnokseen ei esitetty yhtään mielipidettä.
Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 65§,
Maankäyttö- ja rakennusasetus 27 ja 28 §.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa Utsjoen asemakaavan kortteliin 1
asemakaavaehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi ja päättää pyytää kaavaehdotuksesta
MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.
Kaavaehdotus ja sen selostus liitteenä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3
Liite 4
Liite 5

Jakelu

Tekninen toimi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Valmisteluvaiheen kuulutus

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 152
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20.09.2021

Talouden katsaus
Kh 20.09.2021 § 152
Kuullaan hallintopäälliköiden katsaus hallintokuntansa taloudellisesta
ja toiminnallisesta tilanteesta tällä hetkellä sekä arvio loppuvuodeksi.
Lisäksi hallintopäälliköt esittelevät tarkemmin kunnanhallituksen
jäsenille hallintokuntansa tulorahoituksen rakenteen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että Uula Tapiola poistui kokouksesta klo
17.35 asian käsittelyn alussa.
Hallintopäälliköt esittelivät omien hallintokuntiensa taloutta ja
toimintaa.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 153
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Talousarvion raami vuodelle 2022
62/02.02.00/2021
Kh 20.09.2021 § 153
Kuntalain 110 §:n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi
talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja
velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
ja kuntakorsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota."
Kunnan johtoryhmä on kuluvan syksyn aikana valmistellut pohjan
talousarvion raamiksi vuodelle 2022. Suunnittelun pohjana on ollut
kuluvan vuoden talousarvio, talousarvion toteutuma sekä edellisen
vuoden tilinpäätös. Myös pidemmän aikavälin seurantaa on tehty, ja
suunnittelussa on otettu huomioon tiedossa olevia toiminnallisia
muutoksia. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton
elokuun ennusteen pohjalta. Verotulo- ja valtionosuusennusteet
tarkentuvat vuoden loppua kohden mennessä.
Suunnitelmavuodet 2023-2024 laaditaan vuoden 2022 pohjalta
huomioiden indeksikorotukset ja soveltuvin osin toiminnalliset
muutokset. Talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan ensisijaisesti
niin että sosiaali- ja terveydenhuolto ovat laskelmissa mukana.
Rinnalle laaditaan vertailulaskelma taloudesta ilman sotea.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 153

7/2021
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20.09.2021

Raamin vahvistamisen jälkeen hallintokunnat valmistelevat omat
talousarvioesityksensä ja ne käsitellään lautakunnissa. Tarkemmat
laskentaohjeet esim. henkilöstömenojen osalta on toimitettu hallintokunnille. Lautakuntien talousarvioesitykset perusteluineen, tulos- ja
rahoituslaskelma sekä investointiohjelma tuodaan kunnanhallitukselle marraskuun loppuun mennessä. Veroprosentit vuodelle 2022
käsitellään marraskuun valtuuston kokouksessa ja talous- ja
toimintasuunnitelma joulukuun valtuuston kokouksessa.
Kokouksessa esitellään alustavat arviot hallintokuntien raamiksi
vuodelle 2022, sekä alustavat tulos- ja rahoituslaskelma.
Investointiohjelmasta keskustellaan kokouksessa. Hallintokuntien
päälliköt ovat läsnä kokouksessa esittelyn ja keskustelun ajan.
Ehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa alustavan talousarvion raamin vuodelle
2022 seuraavasti:
Kunnanhallitus
tulot
menot
netto

55 000
855 000
800 000

tulot
menot
netto

1 733 065
5 191 781
3 458 716

tulot
menot
netto

1 464 430
1 852 266
387 836

tulot
menot
netto

892 500
7 351 330
6 458 830

tulot
menot
netto

499 888
842 341
342 453

tulot
menot
netto

4 644 883
16 092 718
11 447 835

Sivistyslautakunta

Tekninen lautakunta

Perusturvalautakunta

Elinkeinolautakunta

Yhteensä

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 153

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hallintokunnat

20.09.2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 154

7/2021
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20.09.2021

Toimielimien päätökset
Kh 20.09.2021 § 154
Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa.
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan,
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa.
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:
Sivistyslautakunta 22.6.2021, Tekninen lautakunta 2.7.2021 ja
Sivistyslautakunta 10.8.2021.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 155
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Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 20.09.2021 § 155
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:
Digi- ja väestötietovirasto
- Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen
Digi- ja väestötietovirastolle
- Yhteispalvelusopimuksen irtisanominen
Kela

- Ruokailun korvaaminen ammatillisen kuntoutuksen työharjoittelun
ajalta muuttuu
- Koronavirus ja erityisäitiysraha - perusteet etuuden saamiseen
päivitetty
- Toimeentuloturvainfo; Uudet ohjevideot ja verkkosivut avuksi
digityöhön
- Ajanvaraus verkossa uudistuu - jatkossa asiakkaan täytyy
tunnistautua
- Kela on sitoutunut yhdenvertaisuuteen - sateenkaariverkosto ohjaa
asiakaspalvelijoita asiakkaiden tasavertaisessa kohtaamisessa

Kuntaliittto

- Yleiskirje 10/2021; Kuntalain muutokset
- Yleiskirje 11/2021, Kuntien maksuosuudet Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen 2020 nettokuluista

Kuntatyönantajat

- Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut
muutokset/lisäykset
- Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen tutoropettajan
työn korvaamisesta

Lapin aluehallintovirasto
- Tartuntatautilain 15:n mukainen päätös
Lapin ELY-keskus

- Karigasniemen suljetun kaatopaikan tarkastus

Lapin liitto

- Lapin liiton hallinnoima Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kuntaalalle hanke käýnnistyi elokuun alussa
- Hallituksen 7.6.2021 pöytäkirja
- Pelastuslautakunnan 24.8.2021 pöytäkirja
- Pelastuslautakunnan 1.6.2021 pöytäkirja

Merikratos

- Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020 Utsjoen
kunnanhallitukselle

Metsähallitus

- Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen
hallinnoimilla suojelu-, suojeluun varatuilla alueilla ja muilla alueilla
koko maassa

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Sodankylän kunta

§ 155

20.09.2021

- Pöytäkirjan ote 9.8.2021 § 309, Hyvinvointialueen väliaikaisen
valmistelutoimielimen edustajan varajäsenen nimeäminen
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

7/2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 156

7/2021

20.09.2021

Kunnanhallituksen kokouspäivät
Kh 20.09.2021 § 156
Päätös:
Kunnanhallitus päätti tulevat kokouspäivät seuraavasti:
-25.10.2021
-29.11.2021
-joulukuun kokous pidetään viimeistään valtuuston
talousarviokokouksen yhteydessä
-ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa

Pöytäkirjan tarkastajat:

56

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 157

7/2021

57

20.09.2021

Keskusteluasiat
Kh 20.09.2021 § 157
Päätös:
-Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan antamaan kunnan
lausunnon Metsähallituksen lausuntopyyntöön koskien rasitetien
korjaamista Baddaskaidissa.
-Kunnanjohtaja jätti ilmoituksen irtisanoutumisestaan siten, että
hänen viimeinen työssäolopäivänsä on 28.2.2022, jonka jälkeen hän
pitää vuosilomat.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
perusteet
Pykälät
126, 127, 128, 129, 131, 132, 137, 138, 139, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
130, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 150

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
vaatimusviran
omainen ja Utsjoen kunnanhallitus
PL 41
–aika
99981 Utsjoki
Pykälät
130, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 150

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

