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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt 17.12.2021 § 73
Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille
10.12.2021. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä
31.12.2021.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen
päätösvaltaiseksi.
Nimenhuudossa oli läsnä 11 varsinaista valtuutettua ja 4
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että
Suomen Keskustan valtuutettu Ilmari Tapiola oli ilmoittanut esteen
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi
Suomen Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen
vaaliliiton 3. varavaltuutettu Kirsi-Marja Wargh. Suomen Keskustan
valtuutettu Urho Guttorm oli ilmoittanut esteen kokoukseen
osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen
Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton 4.
varavaltuutettu Antti Katekeetta. Suomen Keskustan valtuutettu
Laura Niittyvuopio-Valle oli ilmoittanut esteen kokoukseen
osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen
Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton 5.
varavaltuutettu Jouni Nousuniemi. Kansallisen Kokoomuksen
valtuutettu Sammol Lukkari oli ilmoittanut esteen kokoukseen
osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi
Perussuomalaisten, Kansallisen Kokoomuksen ja Suomen
Kristillisdemokraattien vaaliliiton 2. varavaltuutettu Petteri Valle.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Nimenhuutoluettelo § 73
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valt 17.12.2021 § 74
Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Konttinen ja Petteri Valle.
Tauko klo 12.10-13.10. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti
nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 2.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Nimenhuutoluettelo § 74
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Valt 17.12.2021 § 75
Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Valtuutettu Mika Aikio esitti, että hän kertoo Tenon
kalastustilanteesta kohdassa tiedoksi saatettavat asiat. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Ehdotus hyväksyttiin em. lisäyksellä täydennettynä.

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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niin että sosiaali- ja terveydenhuolto ovat laskelmissa mukana.
Rinnalle laaditaan vertailulaskelma taloudesta ilman sotea.
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

Sivistyslautakunta

Tekninen lautakunta

Perusturvalautakunta

Elinkeinolautakunta

Yhteensä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tulot
menot
netto

4 644 883
16 092 718
11 447 835

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.

Valt 17.12.2021 § 76
Talousarvio vuodelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelma
vuosille 2022-2024 liitteenä.
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä talous- ja
toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024 kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Hallintopäälliköt esittelivät omien toimialojensa talousarvioesitykset.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Antti Katekeetta esitti, että kunta ei lähde mukaan Inari-Saariselkä
Matkailu Oy:n yhteistyöhön. Esitystä ei kannatettu.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Mika Aikio esitti ponnen liittyen
Utsjokisuun koulun ja Sirman koulun yhteistyön rahoitukseen.
Väinö Guttorm esitti, että vuoden 2022 investointiohjelmaan
varataan 50.000 euron määräraha kirkonkylän kaavateiden
katuvalaistukseen. Määrärahalla katetaan loput kaavateiltä puuttuvat
katuvalot. Vuoden 2023 määrärahavaraus 10.000 euroa poistetaan
investointiohjelmasta. Anni Ahlakorpi, Arto Pohjanrinne, Marjatta
Kordelin, Mika Aikio, Kirsi-Marja Wargh, Petteri Valle, Eeva Jaatinen
ja Jouni Nousuniemi kannattivat Väinö Guttormin esitystä.
Vesa Länsman esitti, että kirkonkylän kaavateiden katuvalaistus
hyväksytään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Uula Tapiola
kannatti Vesa Länsmanin esitystä.
Keskustelun aikana valtuusto piti tauon klo 15.40-16.00. Tauon
jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo
liitteenä nro 4.
Vesa Länsman veti aiemman esityksensä pois.
Ehdotus hyväksyttiin Väinö Guttormin esittämällä muutoksella sekä
Mika Aikion esittämällä ponnella täydennettynä.

Liitteet

Liite 3
Liite 4

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Talousarvio vuodelle 2022 sekä talous- ja
toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024
Nimenhuutoluettelo § 76

Hallintokunnat
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Pöytäkirja
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Valtuusto
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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:
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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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kh 07.12.2021 § 193
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.

Valt 17.12.2021 § 77
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan perusturvalautakunnalle
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perusturvalautakunta
Kirjanpito
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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:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 143
§ 196
§ 78

5/2021

15

08.11.2021
07.12.2021
17.12.2021

Ehdotuksen mukaan.

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.

Valt 17.12.2021 § 78
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy varhaiskasvatuksen tasa-arvoa lisäävän
hankkeen aloittamisen sekä määrärahan v. 2021 menot 3656 €, tulot
2925 €, netto 731 €. Vuoden 2022 osuus on huomioitu talousarvion
laadinnassa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta
Kirjanpito

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 22
§ 197
§ 79
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20.10.2021
07.12.2021
17.12.2021

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
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 22
§ 197
§ 79

5/2021

20.10.2021
07.12.2021
17.12.2021

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

Valt 17.12.2021 § 79
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan hankkeelle kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinvoimalautakunta
Kirjanpito

17

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 21
§ 198
§ 80

5/2021
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20.10.2021
07.12.2021
17.12.2021

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.

Valt 17.12.2021 § 80
Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 21
§ 198
§ 80

5/2021

20.10.2021
07.12.2021
17.12.2021

Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan hankkeelle kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elinvoimalautakunta
Kirjanpito
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 208
§ 81

5/2021

20

07.12.2021
17.12.2021

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.

Valt 17.12.2021 § 81
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy v. 2021 investointiohjelmaan lisämäärärahan
lukion asuntolan viimeiseen maksuerään kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen lautakunta
Kirjanpito

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 202
§ 82
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07.12.2021
17.12.2021

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 202
§ 82

5/2021
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07.12.2021
17.12.2021

Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 17.12.2021 § 82
Ehdotus:
Valtuusto suorittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.
Päätös:
Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajat jakoivat äänestysliput. Liput kerättiin
nimenhuutoluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Pöytäkirjantarkastajat suorittivat ääntenlaskennan. Ääniä annettiin
yhteensä 15 kpl, joista 1 hylätty.
Tauko klo 16.25-16.30. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsi-Marja
Wargh poistui kokouksesta klo 16.25. Tauon jälkeen puheenjohtaja
suoritti nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 5.
Valtuusto vahvisti vaalin tuloksen seuraavasti:
Ehdokaslista nro 7
Ehdokaslista nro 5
Ehdokaslista nro 2
Ehdokaslista nro 8
Ehdokaslista nro 3

Liitteet

Liite 5

Jakelu

Suomen Kuntaliitto

Pöytäkirjan tarkastajat:

7 ääntä
3 ääntä
2 ääntä
1 ääntä
1 ääntä

Nimenhuutoluettelo § 82

568
244
162
81
81

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Valtuusto

§ 83
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17.12.2021

Tiedoksi saatettavat asiat
Valt 17.12.2021 § 83
Päätös:
Valtuutettu Pirjo Konttinen kertoi hyvinvointialueen valmistelun
tilanteesta.
Valtuutettu Mika Aikio kertoi Tenon kalastustilanteesta.
Valtuutettu Anni Ahlakorpi jätti puheenjohtajalle valtuustoaloitteen
koskien koirapuiston perustamista Utsjoelle.
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio kertoi Utsjoen ÄRMprosessiin liittyvästä rahoituksesta.
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio totesi, että seuraava
kunnanhallituksen kokous on tarkoitus pitää 17.1.2022 ja seuraava
kunnanvaltuuston kokous 28.1.2022. Kokouksessa käsitellään mm.
kunnanjohtajan viran täyttö.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

5/2021
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen pe- Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
rusteet
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:
73, 74, 75, 82, 83
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusosoitus
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
valitusaika
Pohjois-Suomenhallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
PL 189, 90101 OULU
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät
76, 77, 78, 79, 80, 81

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen

Pykälät

Valitusaika
päivää

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Valituskirja

Pöytäkirja
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Valituskirjassa on ilmoitettava
− valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
− päätös, johon haetaan muutosta
− miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
− muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

