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Kunnanvirasto, keskustoimisto 14.12.2021

Minna Lukkari
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§ 181

9/2021

07.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 07.12.2021 § 181
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston puheenjohtaja Uula Tapiola
saapui kokoukseen nimenhuudon jälkeen klo 11.10.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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07.12.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 07.12.2021 § 182
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Kordelin ja Vesa Länsman.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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07.12.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 07.12.2021 § 183
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Anni Ahlakorpi esitti, että kokoukseen lisätään keskusteluasia
koskien vesiskootterin käyttöä Tenojoen vesistöalueella. Aslak
Holmberg kannatti Anni Ahlakorven esitystä.
Aslak Holmberg esitti, että kokoukseen lisätään keskusteluasia
koskien kaavoitukseen liittyvien tulvavaara-alueiden arviointia
Tenojoen vesistöalueella.
Puheenjohtaja esitti, että em. keskusteluasioiden lisäksi lisäasiana
käsitellään Lisämääräraha lukion asuntolan viimeiseen maksuerään.
Lisäasiat hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilannekatsaus
Kh 07.12.2021 § 184
Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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07.12.2021

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 07.12.2021 § 185
Kuntaan on tullut xx 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 15.11.2021 kokouksen täytäntöönpano
49/00.02.00/2021
Kh 07.12.2021 § 186
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 26.11.2021.
Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Hallintokunnat

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntatyöryhmän asettaminen 2022-2025
94/00.04.02/2019
Kh 07.12.2021 § 187
Lapin liiton hallintosäännön § 21 mukaan kuntayhtymän hallitus voi
asettaa työryhmiä.
Lapin liiton hallitus on asettanut työnsä tueksi kuntatyöryhmän, joka
tukee hallitusta erityisesti kuntatalouteen ja kunnallishallintoon
liittyvissä asioissa.
Nykyisen kuntatyöryhmän tehtävät ja kokoonpano on kuvattu Lapin
liiton kotisivuilla kohdassa Kuntayhteistyö.
Vuodesta 2020 lähtien kuntatyöryhmän kokoonpano on ollut 21+21
eli jokainen kunta nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja tälle
varajäsenen. Kuntatyöryhmä on viranhaltijoista koostuva työryhmä.
Viranhaltijat ovat kuntien talouden ja hallinnon johtajia.
Kuntatyöryhmän esittelijänä toimii yhteysjohtaja ja sihteerinä kuntaasiantuntija.
Kunnat vastaavat edustajiensa mahdollisista kustannuksista (matkat,
majoitukset, muut mahdolliset korvaukset). Kokoukset järjestetään
siten, että niihin voi osallistua etäyhteydellä. Työryhmän
puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain seutukunnittain.
Kuntatyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kuntaryötyhmän
nykyisen kauden viimeinen kokous pidetään joulukuussa 16.12.2021
Inarissa ja tulevan kauden ensimmäinen kokous pidetään 13.1.2022.
Nimeämiset kuntatyöryhmään pyydetään marraskuun aikana. Lapin
liiton hallitus vahvistaa kuntatyöryhmän kokoonpanon
kokouksessaan joulukuussa 2021.
Hallitus pyytää Lapin kuntia nimeämään kukin yhden varsinaisen
jäsenen ja tälle yhden henkilökohtaisen varajäsenen
kuntatyöryhmään ajalle 2022-2025.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan varsinaiseksi jäseneksi ja
toimistosihteerin varajäseneksi kuntatyöryhmään vuosille 20222025.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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Nimetyt henkilöt
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Nimeämispyyntö/ Lapin hyvinvointialue - Kuntien kiinteistö- ja toimitiloista vastaavien
verkosto sekä ICT-laitteista vastaavien verkosto
75/00.04.02/2021
Kh 07.12.2021 § 188
Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on
käynnistänyt yhdessä maakuntien tilakeskuksen kanssa kuntien
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja
pelastustoimen tilojen kartoituksen. Tähän selvitystyön tueksi
muodostetaan asiantuntijaverkostoja.
Kuntien kiinteistö- ja toimitiloista vastaavien verkosto:
Väliaikainen valmistelutoimielin pyytää nimeämään organisaation
kiinteistöistä/toimitiloista vastaavan asiantuntija (yksi
asiantuntija/organisaatio: nimi, asema ja yhteystiedot).
Kuntien kiinteistöjen ICT-laitteista vastaavien verkosto:
Väliaikainen valmistelutoimielin pyytää nimeämään organisaation
kiinteistöjen/toimitilojen ICT-laitteista vastaavan asiantuntijan (yksi
asiantuntija/organisaatio: nimi, asema ja yhteystiedot)
puhelinjärjestelmät/vaihteet, työajanseurantapäätteet jne.
Nimeämiset pyydetään toimittamaan 8.12.2021 mennessä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kiinteistö/toimitiloista vastaavaksi
asiantuntijaksi vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsangerin ja
kiinteistöjen/toimitilojen ICT-laitteista vastaavaksi asiantuntijaksi
Sami Aikion (Solinum Oy).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lapin hyvinvointialue
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07.12.2021

Edustajan nimeäminen Utsjoen kirkkotupayhdistyksen hallitukseen
11/00.04.05/2017
Kh 07.12.2021 § 189
Utsjoen kunta on Utsjoen kirkkotupayhdistyksen yhteisöjäsen.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Utsjoen
kirkkotupayhdistyksen hallitukseen.
Päätös:
Anni Ahlakorpi esitti, että kunnan edustajaksi nimetään Niila Laiti.
Anni Ahlakorven esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kirkkotupayhdistys ry
Nimetty edustaja
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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.

Kh 07.12.2021 § 190
Yhdistykset ovat tehneet esityksiä seuraavasti:
Utsjoen MLL: Maija Länsman
Utsjoen seurakunta: Satu Näätänen (sijainen Kaisa KarhuHärkönen)
Karigasniemen eläkeläiset: Jouni Esa Nousuniemi
Sámi Soster: Jouni Esa Nousuniemi, varalle Marketta Vuolab
Utsjoen Eloisat: Erkki Malin
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa vanhusneuvoston ja nimeää esitetyt
henkilöt vanhusneuvoston jäseniksi. Lisäksi kunnanhallitus toteaa,
että avopalvelun ohjaaja kuuluu vanhusneuvostoon virkansa
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 137
§ 190
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puolesta. Utsjoen vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa
perusturvalautakunta.
Päätös:
Marjatta Kordelin esitti, että Nuorgamin Ikäsählyn edustajaksi
nimetään Pekka Pyrhönen ja Sámi Siidan edustajiksi nimetään Niilo
Vuomajoki ja Birit Vuolab. Lisäksi Marjatta Kordelin esitti, että Elina
Lanu nimetään vanhusneuvoston jäseneksi. Marjatta Kordelinin
esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, että Sámi Sosterin varsinaisiksi
edustajiksi nimetään sekä Marketta Vuolab että Jouni Esa
Nousunimi.
Ehdotus em. lisäyksillä hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perusturvalautakunta
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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.
Kh 07.12.2021 § 191
Yhdistykset ovat tehneet esityksiä seuraavasti:
Utsjoen MLL: Kirsi Kvist-Aikio, varalle Hanna Aikio
Utsjoen seurakunta: Satu Näätänen (sijainen Kaisa KarhuHärkönen)
Inarin-Utsjoen kuuloyhdistys ry: Ritva Hirvelä
Sámi Soster: Veikko A. Holmberg
Utsjoen Eloisat: Erkki Malin
Muut: Maija-Liisa Guttorm
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa vammaisneuvoston ja nimeää
esitetyt henkilöt vammaisneuvoston jäseniksi. Lisäksi kunnanhallitus
toteaa, että avopalvelun ohjaaja kuuluu vammaisneuvostoon
Pöytäkirjan tarkastajat:
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virkansa puolesta. Utsjoen vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä
vastaa perusturvalautakunta.
Päätös:
Marjatta Kordelin esitti, että Nuorgamin Ikäsählyn edusjaksi
nimetään Elli Aurala. Marjatta Kordelinin esitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, että MLL:n varsinaisiksi edustajiksi
nimetään sekä Kirsi Kvist-Aikio että Hanna Aikio.
Ehdotus em. lisäyksillä hyväksyttiin.
Tauko klo 12.15-12.25. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuuston
puheenjohtaja Uula Tapiola poistui kokouksesta klo 12.25. Tauon
jälkeen puheenjohtaja totesi, että muut alkuperäisen nimenhuudon
mukaiset henkilöt olivat edelleen läsnä kokouksessa.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvio vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024
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
Kunnanhallitus

§ 153
§ 192
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20.09.2021
07.12.2021

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 153
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20.09.2021
07.12.2021

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Kh 07.12.2021 § 192
Hallintopäälliköt esittelevät omat talousarvioesityksensä
kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä talous- ja
toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024 ja esittää ne edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että suunnitelmavuosien luvut 2023-2024
puuttuvat talousarviokirjasta. Ne lisätään talousarvioon valtuuston
kokoukseen mennessä.
Tauko klo 13.35-13.40. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat edelleen
läsnä kokouksessa.
Hallintopäälliköt esittelivät omien toimialojensa talousarvioesitykset.
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Valtuusto

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvio vuodelle 2022 sekä talous- ja
toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta
Kunnanhallitus

§ 65
§ 193

9/2021
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01.11.2021
07.12.2021

Määrärahamuutokset ja lisämääräraha talousarvio 2021, perusturvalautakunta
67/02.02.00/2020
Petultk 01.11.2021 § 65
Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla.
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää määrärahasiirroista
tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain budjetoitujen
määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % lautakunnan
kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä
valtuustolle.
Käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä avopalveluissa on tehty
sekä tuloissa että menoissa 8.500 euron määrärahasiirto
veteraanipalveluihin omaishoidontuesta.
Vuoden aikana on tehty kaksi lisämäärärahaesitysta:
- 80.000 Koronakustannuksiin, kp 1713500011
- 48.000 Kotisairaanhoitoon, kp 1713500002.
Määrärahamuutokset ja lisämääräehdotus valmistellaan
kokoukseen.
Ehdotus:
Annetaan kokouksessa.
Lisävalmistelu:
Määrärahamuutokset
Talousarvion toteutuman mukaan osassa toiminnoissa/
kustannuspaikoissa menot ovat ylittyneet ja joissakin toiminnoissa/
kustannuspaikoissa menot alittuneet. Menot ovat ylittyneet
mm.ehkäisevässä toimeentulotuessa, työmarkkinatuen
kuntaosuudessa, SHL:n kuljetuspalveluissa ja tehostetun
palveluasumisen palkoissa, erilliskorvauksisa.
Lisäksi siirretään viime vuoden talousarvion valmistelun määrärahat
oikeisiin kustannuspaikkoihin.
Esitetyt määrärahamuutokset 157.372 € on tehty tällä hetkellä
tiedossa olevien toimintojen ja palvelujen toteutumisen mukaan,
mutta luonnollisesti kaikilta osin tarkkaa menoarviota ei voida
loppuvuodelle tehdä, koska suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista
ovat lakisääteisiä, eikä tulevia palveluntarpeita voi ennustaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta
Kunnanhallitus
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Oheismateriaalina määrärahamuutokset.
Lisämääräraha
Lisämäärärahaa tarvitaan mm. lastensuojelun avohuoltoon,
tehostetun palveluasumisyksikön, Covid-19 epidemiasta
aiheutuneiden kustannusten valtionavustus ja erikoissairaanhoidon
kustannuksiin yhteensä 505.148€, osa kustannuksista pystytään
kattamaan tuloilla 153.421€, nettomäärärahan tarve on 351.727€.
Oheismateriaalina esitys lisämäärärahasta.
Erillinen lisämääräraha
Rajaturvallisuus -kustannukset
Rajaturvallisuus kustannuksiin on haettu valtionavustusta
aikaväleiltä 1.9.-31.12.2020 ja 1.1.-1.7.2021 syntyneisiin
kustannuksiin yhteensä 151.745,40€.
1.7.2021 jälkeen on aiheutunut kustannuksia, joiden hakemisesta
ei ole vielä tietoa.
Asian keskeneräisyyden ja lopullisten kustannusten että korvausten
takia esitetään, että perusturvalautakunta valtuuttaa
perusturvajohtajaa tekemään erillisen lisämääräesityksen Covid-19
valtionavustuksesta ja Rajaturvallisuuden kustannuksista ja
valtionavustuksesta suoraan kunnanhallitukselle, koska seuraava
lautakunnan kokous on vasta 15.12.2021 ja asia pitää ehtiä
valtuustokäsittelyyn tämän vuoden puolella.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta
1) hyväksyy oheismateriaalin mukaiset 157.372 €:n
määrärahamuutokset talousarvioon 2021.
2) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan:
- menot 505.148
- tulot 153.421
- netto 351.720
3) valtuuttaa perusturvajohtajaa tekemään erillisen
lisämääräesityksen Rajaturvallisuuden kustannuksista ja
valtionavustuksesta suoraan kunnanhallitukselle ja valtuustolle,
koska seuraava lautakunnan kokous on vasta 15.12.2021 ja asia
pitää ehtiä valtuustokäsittelyyn tämän vuoden puolella.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kh 07.12.2021 § 193

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta
Kunnanhallitus

§ 65
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Lisävalmistelu kokoukseen:
Rajaturvallisuuden kustannukset v. 2021 ovat yhteensä 188.547,47
euroa. Näihin on haettu avustusta 151.745,40 euroa.
Lisämäärärahan tarve on nettona 36.802 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se hyväksyy
lisämäärärahaesityksen perusturvalautakunnan esityksen sekä
kokouksessa esitetyn lisävalmistelun mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 194

9/2021
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07.12.2021

Ikäystävällinen Lappi - Kotona turvallisesti tulevaisuuden kodeissa
90/00.04.02/2021
Kh 07.12.2021 § 194
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut lokakuulla 2021
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut valtionavustushaun. Tavoitteena on luoda kullekin hyvinvointialueelle
iäkkäiden kotona- asumista tukevien palvelujen yhtenäinen
toimintamalli. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmaa.
Valtionavustusta myönnetään vain yhdelle maakunnan
hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Lapin maakunnan
alueelle on valmisteltu hanketta lokakuun aikana. Hankkeen
hakijana ja hallinnoija toimii Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä. Hankkeen koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankehakemus on
lähetetty STM:öön 29.10.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 149
000 euroa. Valtionavustus on 100 % eli omarahoitusosuutta ei
tarvita. Hanke koskee kaikkia Lapin kuntia ja molemmat
sairaanhoitopiirit ovat myös mukana.
Päätavoite on kotona-asumisen tuen toimintamallin luominen lapin
tulevalle hyvinvointialueelle:
1. Luoda Lappiin ympärivuorokautinen kotihoidon 24/7 toimintamalli,
jolla turvataan kotona asumisen mahdollisuus ja hoidon saatavuus
ympärivuorokautisesti eri palveluja yhteensovittaen ja huomioiden
hyvinvointialueen erilaiset toiminta- ja kieliympäristöt.
2. Suunnitella hyvinvointialueelle digitaalisia palveluita yhteistyössä
tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa sekä hyvinvointi- ja
terveysteknologiaa hyödyntävää asiakaslähtöistä kotihoitoa ja palvelua sisältäen mm. etäkotihoivan, etälääkäripalvelut,
etäkuntoutuksen sekä arkea helpottavien apuvälineiden
käytönohjauksen. Digitaalisia palveluita kehittäessä huomioidaan
niiden toimivuus saamen kielillä.
3. Suunnitella hyvinvointialueelle yhtenäinen hankintojen - ja
valvonnan toimintamalli.
4. Luoda Lapin hyvinvointialueelle yhtenäisen asiakas- ja
palveluohjauksen toimintamalli huomioiden saamenkieliset ja
kulttuurinmukaiset palvelut.
5. Kehittää toimenpiteitä, joilla varmistetaan riittävä ja osaava
henkilöstö kotona asumisen tueksi. Tavoitteena on myös geriatrian
ja gerontologisen osaamisen varmistaminen kotiin järjestettävissä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 194
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palveluissa. Saamenkielisen henkilöstön saatavuuteen kiinnitetään
erityistä huomiota.
6. Luoda ikäihmisten palveluihin tiedolla johtamisen toimintamallia
sekä omavalvonnan menetelmiä kotihoidonlaadun varmistamiseksi.
Tiedossa johtamisessa ja omavalvonnassa huomioidaan
saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut.
7. Luoda toimiva hyvinvointialueen kotihoitoa tukeva arjen turvaa
vahvistava toimintamalli yhdessä hyvinvointialueen, ikäihmisten
lähipiirin, järjestösektorin paikallisten viranomaisten sekä hoiva-alan
yritysten kanssa.
Valtionavustusta hankkeeseen myönnetään vain, jos 80 %
maakunnan väestöstä on mukana hankkeessa. Kaikkien kuntien ja
kuntayhtymien tulee tehdä päätös hankkeeseen osallistumisesta.
Hallinnoijan tulee toimittaa koonti kuntasitoutumisista Sosiaali- ja
terveysministeriöön. STM tekee päätöksen täydennyshakuun liittyen
vuoden loppuun mennessä. Valtionavustus on käytettävissä vuosina
2022-2023.
Ehdotus:
Utsjoen kunta sitoutuu Ikäystävällinen Lappi- Kotona turvallisesti
tulevaisuuden kodeissa hankkeeseen, mikäli hanke saa sen
rahoittamista varten haetun valtion avustuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kolpeneen palvelukeskuksen ky

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 195
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Kuntasitoumuspyyntö Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen täydennyshakuun
liittyen vuosille 2022-2023
24/00.04.02/2020
Kh 07.12.2021 § 195
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja
kuntayhtymien sitoumusta Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa hankkeen täydennyshakuun osallistumisesta. Sosiaali- ja
terveysministeriö rahoittaa hankkeen 100 %. Rahoituksen saaminen
edellyttää, että 80 % maakunnan väestä on mukana hankkeessa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut elokuulla 2021
valtionavustuksen täydennyshaun Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmaan liittyen.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman keskeiset
tavoitteet ovat:
1. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja oikea-aikaisuus
2. Painotusten siirtäminen ennakoivaan ja ehkäisevään työhön
3. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus
4. Sote palvelujen yhteentoimivuus ja liittymäpinnat muihin
palveluihin
5. Kustannusten kasvun hillitseminen
Valtionavustus myönnetään vain yhdelle maakunnan
hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Täydennyshaun
osalta valtionavustusta saa hakea sama hakija kuin 20-22 haussa eli
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.
Lapin maakunnan alueelle on valmisteltu täydennyshakua syyslokakuun aikana. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hankkeen
koordinoinnista ja toteutuksesta on vastannut Pohjois-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus. Hankehakemus täydennyshakuun
liittyen on lähetetty STM:öön 15.10.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti
on 5 398 248 euroa. Valtionavustus on 100 % eli
omarahoitusosuutta ei tarvita. Hanke koskee kaikkia Lapin kuntia ja
molemmat sairaanhoitopiirit ovat myös mukana.
Ehdotus:
Utsjoen kunta sitoutuu osaltaan esitettyyn hankkeeseen, mikäli sille
myönnetään haettu valtionavustus.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Kunnanhallitus

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
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Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

9/2021

28

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 143
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9/2021
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08.11.2021
07.12.2021

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävän hankkeen aloittaminen
34/02.04.01/2021
Sivltk 08.11.2021 § 143
Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun
kehittämiseen vuosille 2021-2022 on haettu hankerahoitusta
Opetus-ja kulttuuriministeriöltä. Valtionavustus on tarkoitettu
varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion,
oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden
sekä lähipalveluperiaatteen vahvistamiseen. Valtion erityisavustusta
voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa lisähenkilöstön
palkkaamiseen sekä lapsiryhmien kokojen pienentämiseen
Myönnetty avustus
omarahoitus 20%
yhteensä

20 000€
5 000€
25 000€

Kustannusarvio
400023 Tilapäiset palkat3000€
410001 Kuel
420001 kans.eläke
4200011 työttömyysvakuutus
441001 majoitus ja ravitsemus
442001 matkustus
495091Muut kulut

2021
15 000€
600€
32€
24€

2022
3000€
120€
120€
500€
2000€
604€

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, joka turvaa
monikielisen ja –kulttuurisen lapsiryhmän yhdenvertaisen, riittävän
aikaisen ja oikein kohdennetun tuen. Oikein suunnatut ja ajoissa
tehdyt tukitoimet turvaavat lapsen kasvun ja kehityksen elinikäisen
oppimispolun alkutaipaleella, yhdenvertaisena yhteiskunnan
jäsenenä. Hankerahalla palkataan varhaiskasvatuksen puolelle
sopivan koulutuksen saanut henkilö.
Asian valmisteli varhaiskasvatusjohtaja Tea Raudasoja ja
sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi
Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle että
1) sivistystoimi aloittaa ylläolevan varhaiskasvatuksen hankkeen
2) varaa hankkeeseen omarahoitusosuuden
Päätös:
Ehdotuksen mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
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Kh 07.12.2021 § 196
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle,
hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan esityksen varhaiskasvatuksen
tasa-arvoa lisäävän hankkeen aloittamisesta sekä määrärahan v.
2021 menot 3656 €, tulot 2925 €, netto 731 €. Vuoden 2022 osuus
tulee huomioida talousarviossa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus
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Lisämääräraha Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle
73/00.01.05/2021
Elvltk § 22
Utsjoen kunnan elinkeinotoimi on saanut Leader-rahoituksen
Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle. Hanke on käynnissä ja
päättyy 31.12.2021. Hankkeen tavoitteena on kehittää
saamelaisalueelle, ensisijaisesti Utsjoelle, osuuskuntamuotoisesti tai
muilla yrittäjyyden tavoilla toimiva saamenkielen tulkkaus- ja
käännöspalvelujen keskittymä, joka parantaa saamenkielisten
käännöspalveluiden saatavuutta ja kehittää matalan kynnyksen
yrittäjyyttä. Tällä hetkellä kukin tulkki tai kääntäjä toimii yksin, osa
heistä toimii yksityisyrittäjänä, mutta suurin osa tekee käännös- ja
tulkkaustöitä työsuhteisena, jolloin jokaista yksittäistä työtapahtumaa
varten hänelle tulee laatia esim. päivän mittainen työsopimus.
Palvelun tilaajalle tämä toimintamalli on hidas ja työllistävä, koska
työaikaa menee useisiin kontakteihin. Saamen kielen tulkkaus- ja
käännöspalveluita tarvitaan kielilain mukaisiin palveluihin, mutta
myös muihin käännöstöihin kuten erilaisiin lausuntoihin,
hanketekstien kääntämiseen sekä matkailuesitteisiin. Täten
saamenkielen taito ja sen lisänä myös kulttuurin tuntemus ovat
sellaista osaamista, joka on oivallinen pohja yrittäjyydelle eri
muodoissaan.
Hankkeen budjetti on 27 812,09 euroa, josta talkootyön osuus on 2
781,21 euroa. Kunnan kirjanpidossa menot 25031, tulot 25031, netto
0 euroa.
Ehdotus:
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että hankkeelle myönnetään lisämääräraha
vuodelle 2021 seuraavasti:
menot 25031euroa
tulot 25031 euroa
netto
0 euroa.

Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kh 07.12.2021 § 197
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
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§ 22
§ 197

9/2021

20.10.2021
07.12.2021

Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se myöntää
hankkeelle lisämäärärahan elinvoimalautakunnan esityksen
mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto
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Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
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Lisämääräraha Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden yhteiset mahdollisuudet - hankkeelle
70/00.01.05/2021
Elvltk § 21
Utsjoen elinkeinotoimi on mukana Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen toteuttamassa Käsityö- ja matkailuyrittäjyyden
yhteiset mahdollisuudet -hankkeessa osatoteuttajana. Hanke on
käynnissä ja sille on varattu omarahoitusosuus vuoden 2021
talousarvioon kustannuspaikalle 171105030_00001 Leader ja muut
hankkeet..
Ehdotus:
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
hankkeelle myönnetään vuodelle 2021 lisämäärärahaa seuraavasti:
menot 13660 euroa
tulot
10928 euroa
netto
2732 euroa
Netto siirretään hankkeen kustannuspaikalle kustannuspaikalta
Leader ja muut hankkeet.Vuoden 2022 kustannukset huomioidaan
vuoden 2022 talousarviossa.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kh 07.12.2021 § 198
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se myöntää
hankkeelle lisämäärärahan elinvoimalautakunnan esityksen
mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 199

9/2021
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07.12.2021

Sitoutumuspyyntö, Leader-ryhmään kuntarahaosuuten kaudelle 2023-2027
86/00.04.05/2011
Kh 07.12.2021 § 199
Leader Pohjoisin Lappi ry on toimittanut sitoutumispyynnön Leaderryhmän kuntarahaosuuteen ohjelmakaudelle 2023-2027 liittyen 2.
vaiheen hakuun.
Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminnanjohtaja Henna Kontsas
esittelee asiaa kunnanhallituksen jäsenille kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
1. Kunta sitoutuu 20%:n kuntarahaosuuteen 31.12.2020
asukasluvun mukaisesti vuosina 2023-2027 (Utsjoen kuntaosuus
10550 €/vuosi, 52750 €/koko ohjelmakausi)
2. Mikäli MMM:n myöntämän kiintiön määrä jää alle haetun,
kuntarahoitusosuus on silti yllä esitetyn mukainen. Ylimenevä osuus
käytetään Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueen hyödyksi
ohjelmakauden aikana strategian toteuttamiseen muiden rahastojen
avulla sekä NuorisoLeader -toimintaan. Mahdollinen kuntarahan
ylijäämä palautetaan kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa
ohjelmakauden päätyttyä. Tämä päätös edellyttää kaikkien kuntien
yksimielistä päätöstä.
3. Mikäli kaikki kunnat eivät hyväksy kohtaa 2. yksimielisesti,
sitoutuvat kunnat 20% kuntarahaosuuteen MMM:n myöntämän
kiintiön mukaisesti.
Päätös:
Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminnanjohtaja Henna Kontsas esitteli
asian kunnanhallituksen jäsenille.
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Leader Pohjoisin Lappi ry

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 145
§ 179
§ 200
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20.09.2021
25.10.2021
07.12.2021

Kiinteistöinsinöörin toimi tekniselle lautakunnalle
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.

Kh 25.10.2021 § 179
Ehdotus:
Kunnanhallitus keskustelee asiasta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 145
§ 179
§ 200
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20.09.2021
25.10.2021
07.12.2021

Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Keskustelun aikana puheenjohtaja
teki esityksen, että kiinteistöpäällikön virkaa ei tässä vaiheessa
täytetä. Kiinteistöinsinöörin toimen perustamista pidetään
tarpeellisena. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Asia
valmistellaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
Kh 07.12.2021 § 200
Ehdotus:
Kunnanhallitus delegoi ja siirtää asian käsittelyn tekniselle
lautakunnalle. Tekninen lautakunta perustaa kiinteistöinsinöörin
toimen, määrittää kelpoisuusehdot sekä julistaa toimen haettavaksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen lautakunta

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 201

9/2021
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07.12.2021

Utsjoen kirkonkylän asemakaavaehdotuksen muutos korttelissa 42
1/10.02.03/2019
Kh 07.12.2021 § 201
Utsjoen kirkonkylällä on asuntopula, tulijoita olisi enemmän kuin mitä
on asuntoja tarjolla. Suurin kysyntä on pienistä asunnoista.
Kiinteistö Oy Ringinvatron hallitus on kokouksessaan 23.11.2021
keskustellut asiasta ja tullut seuraavaan lopputulemaan: Kiinteistö
Oy Ringinvatro esittää Utsjoen kunnanhallitukselle Utsjoen
kirkonkylän asemakaavaehdotukseen kortteli 42, tontti 1
kaavamerkinnän AO (erillispientalojen korttelialue) muuttamista
rivitalotontiksi AR, joka mahdollistaisi rivitalon rakentamisen ja
rakennusoikeudeksi tulisi 500 k-m2:ä.
Kunta vuokraa muutoksen jälkeen tontin Kiinteistö Oy Ringinvatrolle.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää muuttaa valmisteilla olevaan Utsjoen
kirkonkylän asemakaavan korttelin 42 tontin 1 kaavamerkinnän
AO:sta AR:ksi. Samalla tontin rakennusoikeudeksi tulee 500 k-m2.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen toimi

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 202

9/2021
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07.12.2021

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen
214/00.04.00/2017
Kh 07.12.2021 § 202
Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66
jäsenta ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2021
vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin
kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä
vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Lapin vaalipiiristä valitaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä suoraan
vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua
(30.11.2020) vastaava äänimäärä. Utsjoen kunnan äänimäärä on
1218.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä
tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja
jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen
saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen
määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee.
Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut
vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Lapin vaalipiirin
ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään valtuustolle
oheismateriaalina.
Päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistoille voi olla
yksimielinen, jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään vaalilla.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään
sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan
äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa
läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä
ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen
äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla
lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.
Päätös:
Vesa Länsman ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn eikä
osallistunut päätöksentekoon.
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 202

Valtuusto

07.12.2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 203
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07.12.2021

Vuonna 2022 toimitettavien vaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan jäsenten nimeäminen
76/00.00.00/2021
Kh 07.12.2021 § 203
Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa kutakin
äänestysaluetta varten vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään
kolme.
Vaalitoimikuntaan tulee nimetä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi varsinainen jäsen sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme.
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.
Vaalilautakunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain
esteellisyyssääntelyä.
Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas,
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.
Vaalitoimikunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain
esteellisyyssääntelyä.
Vuonna 2021 toimitettujen vaalien vaalilautakuntien- ja toimikunnan
jäsenet oli nimetty seuraavasti:
Outakosken vaalilautakunta: Puheenjohtaja Esko Härkönen,
varapuheenjohtaja Jorma Olavi Nuorgam ja jäsenet Tanja
Niittyvuopio, Tarmo Pieski ja Niilo J. Rasmus sekä varajäsenet Antti
Piera Valle, Hansa Rasmus, Marjo Paltto, Tanja Boren ja Samuel
Paltto.
Kirkonkylän vaalilautakunta: Puheenjohtaja Tarja Halonen,
varapuheenjohtaja Marketta Vuolab ja jäsenet Kari Keskinen, Oili
Karpoff ja Torkell Rasmussen sekä varajäsenet Liisa Valle, Ossi
Pursiheimo, Erkki Malin, Leena Aikio ja Armas Nuorgam.
Nuorgamin vaalilautakunta: Puheenjohtaja Matti Junttila,
varapuheenjohtaja Johannes I. Halonen ja jäsenet Aslat Jon
Länsman, Titta Länsman ja Olavi Guttorm sekä varajäsenet Elli
Aurala, Jaana Naapanki, Esa Simonen, Lasse Johansen ja Pekka
Länsman.
Vaalitoimikunta: Puheenjohtaja Sirpa Halonen, varapuheenjohtaja
Pentti Morottaja ja jäsen Erkki Malin sekä varajäsenet Markku
Siitonen, Oiva Guttorm, Lasse Kunttu, Rita Nurmenrinta ja Katriina
Halonen.
Ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 203

9/2021
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07.12.2021

Kunnanhallitus nimeää aluevaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan
jäsenet.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi aluevaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan
jäsenet seuraavasti:
Outakosken vaalilautakunta: Puheenjohtaja Riitta Orti-Berg,
varapuheenjohtaja Jorma Olavi Nuorgam ja jäsenet Tanja
Niittyvuopio, Tarmo Pieski ja Niilo J. Rasmus sekä varajäsenet Antti
Piera Valle, Hansa Rasmus, Marjo Leed, Tanja Boren ja Samuel
Paltto.
Kirkonkylän vaalilautakunta: Puheenjohtaja Tarja Halonen,
varapuheenjohtaja Marketta Vuolab ja jäsenet Kari Keskinen, Oili
Karpoff ja Torkell Rasmussen sekä varajäsenet Liisa Valle, Ossi
Pursiheimo, Erkki Malin, Leena Aikio ja Armas Nuorgam.
Nuorgamin vaalilautakunta: Puheenjohtaja Matti Junttila,
varapuheenjohtaja Johannes I. Halonen ja jäsenet Aslat Jon
Länsman, Titta Länsman ja Olavi Guttorm sekä varajäsenet Elli
Aurala, Mia Koistinen, Esa Simonen, Lasse Johansen ja Pekka
Länsman.
Vaalitoimikunta: Puheenjohtaja Sirpa Halonen, varapuheenjohtaja
Pentti Morottaja ja jäsen Erkki Malin sekä varajäsenet Markku
Siitonen, Oiva Guttorm, Lasse Kunttu, Rita Nurmenrinta ja Katriina
Halonen.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusvaalilautakunta
Nimetyt jäsenet

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 204

9/2021

42

07.12.2021

Väliaikaisten varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan
76/00.00.00/2021
Kh 07.12.2021 § 204
Vaalien toimittamisesta kunnassa huolehtii valtuuston asettama
keskusvaalilautakunta. Lautakunta on päätösvaltainen
viisijäsenisenä. Jos keskusvaalilautakunnan varajäsen on kuollut
taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa
määrätä väliaikaisen varajäsenen. Varajäsenet nimetään
kutsumisjärjestyksessä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on
huolehdittava siitä, että lautakunta on kokouksissaan aina
päätösvaltainen. Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn siitä lukien, kun
häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle.
Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla
keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.
Keskusvaalilautakunnan toiminnassa sovelletaan hallintolain 27-30
§:n esteellisyyssääntelyä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus nimeää keskusvaalilautakunnan väliaikaisiksi
varajäseniksi vuonna 2022 toimitettaviin vaaleihin seuraavat
henkilöt, henkilöt nimetään kutsumisjärjestyksessä:
Heidi Keskitalo
Raimo Länsman
Raija Lehmonen
Pilvi Guttorm
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusvaalilautakunta
Nimetyt varajäsenet

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 205
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07.12.2021

Toimielimien päätökset
Kh 07.12.2021 § 205
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:
Perusturvalautakunta 1.11.2021, Tekninen lautakunta 2.11.2021 ja
Sivistyslautakunta 8.11.2021.
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

§ 206

Talouden katsaus
Kh 07.12.2021 § 206
Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

07.12.2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 207
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07.12.2021

Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 07.12.2021 § 207
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:
Kela

- Yli 3550 työeläkkeelle jääneellä saattaa olla oikeus lisäksi
kansaneläkkeeseen
- Vanhempainrahan maksaminen edellyttää jälkitarkastustodistuksen
toimittamista
- Organisaationne Y-tunnus on lisätty Kelan ajanvarausjärjestelmän
käyttäjärekisteriin

Lapin hyvinvointialue

- Väliaikainen valmistelutoimielimen pöytäkirjanotteet 4.11.2021 §
120 Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen luovuttaminen Lapin
hyvinvointialueen valmistelua varten

Lapin liitto

- Edustajainkokous 23.9.2021 pöytäkirja
- Valtuusto 18.10.2021 pöytäkirja
- Hallitus 2.11.2021 pöytäkirja
- Lapin liiton uuden valtuuston järjestäytymiskokouksessa valittiin
valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Yhtymävaltuusto 21.10.2021 pöytäkirja
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä
- Yhtymäkokous Pöytäkirja27.10.2021
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
- Päätös 01010/19/4102; Osayleiskaavan hyväksymistä koskeva
valitus
Saamelaiskäräjät

- Pöytäkirjan 12/2021 ote, Edustajien nimeäminen saamelaisen
kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hankkeen
ohjausryhmään

Savukosken kunta

- Savukosken kunta vaatii hirvien ja metsäkanalintujen
metsästyslupiin muutoksia

Sodankylän kunta

- Pöytäkirjan 13.10.2021 ote § 32, Ympäristöjaoston puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2023
- Pöytäkirjan 13.10.2021 ote § 33, Ympäristöjaoston
kokousmenettely ja pöytäkirjat kaudella 2021-2025
- Pöytäkirjan 13.10.2021 ote § 36, Ympäristönsuojelun vastuualueen
talousarvio vuodelle 2022
- Pöytäkirjan ote 25.10.2021 § 462 Lapinpolku-reitin
hankehakemuksen jättäminen Lapin liitolle

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 207

07.12.2021

Suomalais-norjalaisen rajavesistökomissio
- Toimet kyttyrälohen hallinnaksi rajajoissa
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

9/2021
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
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07.12.2021

Lisämääräraha lukion asuntolan viimeiseen maksuerään
Kh 07.12.2021 § 208
Utsjoen kunta on yhtä aikaa Utsjoen monitoimitalon kanssa
rakennuttanut ns. lukion asuntolan. Rakennusurakoitsijana KVRurakassa on toiminut Aatelitalo Oy.
Asuntola on otettu käyttöön vuoden 2019 lopussa. Hankkeen
lopputyöt sekä havaitut virheet ja puutteet on korjattu vuosien 20202021 aikana ja rakennuksen lopullinen vastaanotto on tapahtunut
syksyllä 2021. Vuoden 2021 investointiohjelmaan ei ole varattu
määrärahaa urakan viimeiselle maksuerälle. Lisämäärärahan tarve
on alkuperäisen maksuerätaulukon mukaisesti 32 615 euroa. Sen
lisäksi sopimusehtojen mukaisesti maksuun tulevat takuuajan
vakuudet 9500 euroa huomioidaan vuoden 2022
investointiohjelmassa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan lukion asuntolan viimeiseen
maksuerään 32 615 euroa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 209
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07.12.2021

Muut keskusteluasiat
Kh 07.12.2021 § 209
Päätös:
- Kunnanhallitus keskusteli vesiskootterien käytöstä Tenojoen
vesistöalueella. Tällä hetkellä vesiskoottereilta ei vaadita
desinfiointia. Päätettiin selvittää kunnan vaikutusmahdollisuuksia
asiassa. Asia tuodaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.
- Kunnanhallitus keskusteli kaavoitukseen liittyvien tulvavaaraalueiden arvioinneista Tenojoen vesistöalueella. Arvioinneissa ei ole
otettu huomioon ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kunnanhallitus
merkitsi asian tiedoksi ja antoi sen edelleen tekniselle toimelle
tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

9/2021

49

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
181, 182, 183, 184, 186, 192, 193, 196, 197, 198, 200, 202, 205, 206, 207, 208, 209

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
185, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 199, 203, 204

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen kunnanhallitus
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät
185, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 199, 203, 204

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
201
Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

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

