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Marja Länsman
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Laura Niittyvuopio-Valle
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Aslak Holmberg
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 24.01.2022

Minna Lukkari
ilmoitustaulun hoitaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 17.01.2022 § 1
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kh 17.01.2022 § 2
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Niittyvuopio-Valle ja Aslak
Holmberg.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 17.01.2022 § 3
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Liikkuva ja
hyvinvoiva Utsjoki -hanke vuodelle 2022, Lisämääräraha
Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle, ÄRM käynnistyshanke
Utsjoella -hankkeen jatkohankkeiden lisämäärärahat vuosille 20222023, Lapin pelastuslaitoksen neuvottelukunta vuodelle 2022 sekä
Keskusteltavat asiat.
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti em. lisäyksillä
täydennettynä.
Mika Aikio saapui kokoukseen klo 13.15.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilannekatsaus
Kh 17.01.2022 § 4
Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Kunnanjohtaja esitteli tilannekatsauksen.
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esitteli hankekatsauksen.
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen
Kh 17.01.2022 § 5
Kuntaan on tullut 8 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 17.12.2021 kokouksen täytäntöönpano
49/00.02.00/2021
Kh 17.01.2022 § 6
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 31.12.2021.
Ehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Valtuuston 17.12.2021 kokouskutsu
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Kunnanjohtajan viran täyttö
184/01.01.01/2012
Kh 25.10.2021 § 165
Kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi. Nykyinen kunnanjohtaja on
ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle siten, että hänen viimeinen
työpäivänsä on 28.2.2022.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus julistaa kunnanjohtajan
viran haettavaksi ja kunnanjohtajan kelpoisuusehdoista ja valinnasta
päättää valtuusto.
Virkaan valitun toivotaan aloittavan työssä mahdollisuuksien mukaan
jo helmikuun 2022 aikana.
Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virka
täytetään toistaiseksi ja että kunnanjohtajalta edellytetään
soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kunnallishallinnon ja -talouden
osaamista ja käytännön kokemusta johtotehtävistä.
Arvostamme lisäksi hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä,
hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen
taito ja saamen kulttuurin tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi
ansioksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Valt 15.11.2021 § 68
Ehdotus:
Valtuusto hyväksyy kunnanjohtajan viran täytön ja kelpoisuusehdot
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Päätös:
Väinö Guttorm esitti, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi
ja että kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa
korkeakoulututkintoa. Arvostamme kunnallishallinnon ja -talouden
osaamista ja käytännön kokemusta johtotehtävistä.
Lisäksi arvostamme yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä
yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito ja saamen kulttuurin
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Mika Aikio kannatti
Väinö Guttormin esitystä.
Ilmari Tapiola esitti, että kunnanjohtajalta edellytetään ylempää
korkeakoulututkintoa. Antti Katekeetta kannatti Ilmari Tapiolan
esitystä.
Koska kokouksessa oli tehty kaksi kunnanhallituksen
pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja
esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on Väinö
Guttormin kannatettu esitys ja EI Ilmari Tapiolan kannatettu esitys.
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
Ääniä annettiin yhteensä 14 kpl, joista JAA ääniä 11 kpl ja EI ääniä 3
kpl. Äänestysluettelo liitteenä nro 2. Äänestyksen perusteella Väinö
Guttormin esitys jatkoi seuraavaan äänestykseen kunnanhallituksen
pohjaehdotuksen kanssa. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan
nimenhuutoäänestys, jossa JAA on kunnanhallituksen pohjaehdotus
ja EI Väinö Guttormin kannatettu esitys. Äänestysjärjestys
hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Ääniä annettiin
yhteensä 14 kpl, joista JAA ääniä 0 kpl ja EI ääniä 14 kpl.
Äänestysluettelo liitteenä nro 3. Äänestyksen perusteella
päätökseksi tuli Väinö Guttormin esitys.

Kh 17.01.2022 § 7
Kunnanjohtajan virka julistettiin haettavaksi 24.11.2021.
Viran hakuaika päättyi 31.12.2021 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin
kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan wwwsivuilla, Inarilaisessa sekä Kuntarekry.fi ja Mol.fi palveluissa.
Virkaan tuli määräaikaan mennessä 9 hakemusta. Lisäksi yksi
henkilö antoi suostumuksensa virkaan. Virkaa hakivat Susanna
Kisner, Teemu Roivainen, Khalil Mozaffari, Mikael Kieksi, Risto
Niemelä, Esko Rautiainen, Taina Pieski, Päivi Aikasalo ja MarjaRiitta Lukkari. Suostumuksen antoi Rauno Maaninka.
Hakuilmoitus sekä jäljennökset hakemusasiakirjoista toimitetaan
kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina. Alkuperäiset
hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt:
Päivi Aikasalo, Marja-Riitta Lukkari, Taina Pieski ja Esko Rautiainen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sammol Lukkari totesi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
Todettiin, että haastattelut suoritetaan 31.1.2022 klo 10.00 alkaen.
Haastatteluun voivat osallistua kaikki kunnanhallituksen ja valtuuston
jäsenet. Haastattelujen jälkeen kunnanhallitus jatkaa kokoustaan ja
laatii esityksen valtuustolle. Valtuusto kokoontuu 31.1.2022 ja
suorittaa kunnanjohtajan virkavaalin.
Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Uula Tapiola poistui kokouksesta
keskustelun aikana klo 14.05.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kannanotto hyvinvointialueen ruokapalvelujen järjestämiseen
75/00.04.02/2021
Kh 17.01.2022 § 8
Lapin hyvinvointialueen väliaikainen toimielin pyytää Utsjoen
kunnalta kannanottoa hyvinvointialueen ruokapalvelujen
järjestämiseen.
Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.
Hyvinvointialueen tulee järjestää erilaisia tukipalveluja osana
sosiaali- ja terveyspalveluja. Ruokahuollon palveluja tarjotaan
asiakkaille/potilaille eri palveluyksiköissä, joita ovat sairaalat,
terveyskeskukset ja asumispalveluyksiköt. Lisäksi ruokahuollon
palveluja tarjotaan kotiin esim. kotipalvelun asiakkaille.
Hankintalaki ei mahdollista sitä, että esimerkiksi kunnan
keskuskeittiö tuottaisi ruokahuollon palveluja sekä kunnan että
hyvinvointialueen palveluyksiköihin.Tulevassa palveluiden
järjestämisessä on tunnistettu muutamia päävaihtoehtoja sekä
niiden uhkia ja mahdollisuuksia.
1) Kunta tuottaa tarvitsemansa ruokapalvelut (koulut, päiväkodit)
omana palveluna tai muulla tavoin esim. kilpailuttamalla
tarvitsemansa palvelut.
Oma tuotanto on riippumatonta muista toimijoista. Kaikki ratkaisut
ovat omissa käsissä. Uhkana on yksikköhintojen nousu
tuotantomäärien laskiessa. Käytännössä ruokapalvelujen toiminta
joudutaan tässä vaihtoehdossa minimoimaan kesäkuukausien ajaksi
ja niistä voi seurata henkilöstövaikutuksia.
Utsjoen kannalta
• Utsjokisuun koulun palvelukeittiön muuttaminen valmistuskeittiöksi
• Valmistusmäärät pienenevät n. 30 %, ja siitä seuraa ateriahinnan
nousu
• Henkilöstön tarve kasvaa (Utsjokisuun koulun valmistuskeittiö)
• Karigasniemen ja Nuorgamin koulun valmistuskeittiöt eivät voi
myydä hyvinvointialueelle ruokapalvelua
2) Hyvinvointialue tuottaa tarvitsemansa ruokapalvelut (soten)
omana tuotantona tai muulla tavoin.
Hyvinvointialueen kannalta ruokapalvelujen järjestäminen
pelkästään omana palveluna olisi erittäin haasteellista, mikäli
toiminnan tulee olla käynnissä 1.1.2023. Suurimmat haasteet tulevat
tilakysymyksistä, koneista, laitteista ja henkilöstöstä. Hyvinvointialue
voi myös kilpailuttaa tarvitsemansa palvelut markkinoilla.
Kilpailuttamisen lopputulos voisi olla hyvin monitahoinen. Isoimmat
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kohteet kiinnostavat eniten, pienimpiin ei välttämättä saisi tarjouksia
lainkaan.
Utsjoen kannalta
• Utsjoen avopalvelukeskuskeittiö valmistaa vain sotepalvelulle
aterioita.
• Miten Karigasniemen ja Nuorgamin vanhusten ateriat?
3) Kunnat ja hyvinvointialue perustavat yhteisen sidosyksikön,
esimerkiksi osakeyhtiön, joka tuottaa palveluja kunnille, ostaa
tarvittaessa palveluja kunnilta, tuottaa palveluja hyvinvointialueelle ja
ostaa tarvittaessa palveluja hyvinvointialueelta (ns. inhouse
sidosyksikkö).
Yhteinen sidosyksikkö, esimerkiksi osakeyhtiö, mahdollistaisi
nykyisten resurssien käytön myös jatkossa. Käytännössä
ruokapalvelut siirrettäisiin liikkeenluovutuksella esim. osakeyhtiön
toiminnaksi ja ne jatkuisivat aiempien resurssien avulla. Kunta ja
hyvinvointialue ostaisivat palvelun sidosyksiköltä ja sidosyksikkö
tarvitsemansa palvelut kunnilta tai hyvinvointialueelta. Sidosyksikön
kohdalla merkittävä kysymys on se, miten pienimpien kuntien
vaikutusvalta voidaan todellisuudessa taata sidosyksikköaseman
vaatimusten mukaisesti.
Utsjoen kannalta
• Nykyinen henkilöstö ja tuotantotilat ovat yhteisessä käytössä
• Palveluita pystytään tuottamaan kaikille sidosyksikön omistajaasiakkaille eli kunnille ja hyvinvointialueelle
• Taataan alueelle huoltovarmuus
• Yhteistyön merkitys alueellisesti kasvaa (esim.hankinnat, ict)
• Haasteena löytää yhteinen malli ja sen organisointi
• In house yhtiö voi myydä 5 % tai 500 000 € yhtiön ulkopuolisille
toimijoille ateriapalvelua
• Karigasniemen ja Nuorgamin koulun valmistuskeittiöt siirtyvät
perustettavaan yhtiöön
• Karigasniemen koulun keittiö voi myydä valmistuvaan
asusmispalveluyksikköön ateriapalveluita, jos hyvinvointialue on
tehnyt palvelusopimuksen asumispalveluyksikön kanssa. Samoin
Utsjoen avopalvelukeskus voi myydä Utsjoen aspaan
ateriapalveluita, jos hyvinvointialue on tehnyt palvelusopimuksen
aspan kanssa.
4) Jokin muu vaihtoehto
Muu vaihtoehto voi olla jokin edellisten kohtien 1 - 3 yhdistelmä
esim. alueelliset sidosyksiköt tai muu alueellisesti rajattu ratkaisu.
Kunta voi myös teoriassa perustaa markkinoilla toimivan
osakeyhtiön, joka voisi osallistua mahdollisiin hyvinvointialueen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kilpailutuksiin. Samalla kunnan tulee tällaisessa tilanteessa avata
omat palvelutarpeet markkinaehtoiselle kilpailulle.
Utsjoen kannalta
• Liikevaihto liian pieni oman yhtiön perustamiseen
• Ruokapalvelut ovat vapailla markkinoilla
Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kannanottonaan, että Lapin
hyvinvointialueelle perustetaan ns. inhouse -sidosyksikkö
hyvinvointialueen ruokapalvelujen järjestämisen osalta ja Utsjoki
liitttyy aikanaan siihen.
Järjestelyllä varmistetaan ruokapalvelujen saatavuus koko kunnan
alueella kaikille asiakasryhmille niin normaalioloissa kuin
poikkeustilanteessa.
Osakassopimusta laadittaessa huomioidaan alueellinen
toimintatapa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimielimien päätökset
Kh 17.01.2022 § 9
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:
Elinvoimalautakunta 7.12.2021, Perusturvalautakunta 15.12.2021,
Sivistyslautakunta 16.12.2021, Elinvoimalautakunta 13.1.2022.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden katsaus
Kh 17.01.2022 § 10
Kuullaan talouskatsaus.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Tiedoksi saatettavat asiat
Kh 17.01.2022 § 11
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit:
Inarin kunta

- Kunnanhallituksen pöytäkirjan ote 15.11.2021 § 283 Lapinpolkureitin hankehakemuksen jättäminen Lapin liitolle

Kela

- Syntyvyys kääntyi Suomessa kasvuun

Korkein hallinto-oikeus - Päätös; Menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus
julkista hankintaa koskevassa asiassa,
DNRO23564/03.04.04.00.04/2021
- Päätös; Julkista hankintaa koskeva valituslupahakemus, DNRO
23711/03.04.04.00.04/2021
Kuntatyönantajat

- Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo

Lapin ELY-keskus

- Tiedoksi tullut Utsjoen kunnanhallituksen tekemä
poikkeamispäätös 25.10.2021/174 (8.11.2021), perustettava yhtiö
co. Koskenniemi Mika
- Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 ja 4 momentin mukainen poikkeuslupa
koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää, rauhoitettujen lintulajien
osan tai johdannaisen hallussapitoa ja kuljetusta sekä 45 §
mukainen lupa rauhoitettujen lintulajien johdannaisten maastavientiin
- Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa
koskien rauhoitetun lintulajin häirintää

Lapin hyvinvointialue

- Pöytäkirjan ote 25.11.2021 § 162 Suosituksia Lapin
hyvinvointialueen kunnille ja kuntayhtymille koskien sosiaali- ja
terveydenhuollon tieto- ja ICT-järjestelmien päivityksiä

Lapin liitto

- Hallitus 12.11.2021 pöytäkirja
- Pelastuslautakunnan pöytäkirja 14.12.2021

Sodankylän kunta

- Ympäristöjaoston 15.12.2021 kokouksen asialista

Sosiaali- ja terveysministeriö
- Päätös valtionavun maksamisesta
- Päätös valtionavusta julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid19 epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin
Työ- ja elinkeinoministeriö
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)
määrärahan jakaminen Jämsän äkilliseen
rakennemuutostilanteeseen ja Utsjoen rakenteellisen
muutostilanteen hoitamiseen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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- Maksatuspäätös alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman
tukeminen (AKKE) määrärahasta Utsjoen rakenteellisen
muutostilanteen hoitamiseen
Ulkoministeriö

- YK; Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva
kansainvälinen yleissopimus (ICCPR); Suomen 7.
määräaikaisraportti-, komitean loppupäätelmät
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hanke vuodelle 2022
25/12.04.03/2021
Sivltk 16.12.2021 § 157
Hankkeessa palkataan projektityöntekijä Utsjoen kuntaan 50 %
työajalla. Projektityöntekijä toimii kunnassa liikunnan suunnittelijana,
organisoijana, kouluttajana, tiedottajana ja ryhmien ohjaajana.
Projektityöntekijä järjestää liikuntaneuvontaa, kuten kuluneella
kaudella, mutta liikuntaneuvonta mahdollistetaan alkavalla kaudella
laajemmalle asiakaskunnalle (5 hlö -> 20 hlö). Liikuntaneuvonnassa
on kyse elämäntapaneuvonnasta, jossa asiakkaan kanssa
suunnitellaan yhdessä asiakkaalle mieluisia liikkumisen muotoja.
Tarkoituksena on terveyden ylläpito liikunnallisuuden lisäämisellä ja
ylläpidolla. Hankkeessa mahdollistetaan myös eri liikuntamuotoihin
tutustuminen liikuntavälinelainausjärjestelmän avulla. Hankkeessa
kuntalaisille mahdollistetaan erilaisten liikuntavälineiden lainaus
kirjaston ja kirjastoauton avulla. Lisäksi hankkeessa järjestetään
liikunnallisia kerhoja ja tapahtumia Utsjoella. Hankkeen kautta
järjestetään mm. Pohjoisen Vahvin -kilpailu vuodelle 2022.
Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2022 on 31 046,86€.
18891,23 € Palkkakulut projektityöntekijä
2218,65 € Projektityöntekijän matkakulut
1229,08 € Hankkeen koordinointi (vapaa-aikasihteerin lisätyökulut
80h)
3100 €
Välinehankinnat (lainattavia liikuntavälineitä kirjastoon ja
kirjastoautoon)
2000 €
Tapahtumat
3845,88 € Ohjatut jumpat
Valtionavustuksen osuus hankkeen kuluista on hakemuksessa 49%
(15 329,57€), jolloin kunnan omavastuuosuus on 51% (15 955,27€).
Tulot 15 329,57€
Menot 31 284,84€
Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen.
Ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että
1) Kunnan sivistystoimelle varataan lisämäärärahaa hanketta varten
Tulot 15 329,57€
Menot 31 284,84€
netto -15 955,27€
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) Hankkeen projektityöntekijän Isa Tarvaisen työsopimusta
jatketaan määräaikaisena 31.05.2022 saakka, ja mikäli hankkeelle
myönnetään valtionavustusta, jatketaan työsopimusta
määräaikaisena 31.12.2022 saakka.
3) hanke kustannetaan liikuntatoimen määrärahoista siihen saakka,
kunnes päätös valtionavustuksesta on annettu.
Päätös:
Päätös ehdotuksen mukaan.

Kh 17.01.2022 § 12
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki hankkeelle menot 31284,84 euroa, tulot 15329,57 euroa, netto
15955,27 euroa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisämääräraha Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle
18/00.01.05/2021
Elvltk § 6
Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle on haettu ja saatu
jatkoaikaa. Hanke käynnistyi suunniteltua myöhemmin ja jatkoaika
nähdään tarpeelliseksi jotta hankkeen tavoitteet eli tulkkaukseen ja
kääntämiseen liittyvä osuuskunta saadaan perustettua ja hyvälle
pohjalle.
Ehdotus:
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2022.
Päätös:
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2022 seuraavasti:
menot
tulot
netto

8600 euroa
8600 euroa
0
euroa

Laura Niittyvuopio-Valle liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 15:14.
Kh 17.01.2022 § 13
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Saamenkielen taidosta työtä hankkeelle menot 8600 euroa, tulot 8600 euroa, netto 0 euroa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ÄRM käynnistyshanke Utsjoella -hankkeen jatkohankkeiden lisämäärärahat vuosille 20222023
81/00.01.05/2021
Elvltk § 8
Koronan tuomat haasteet rajakaupassa ja matkailussa sekä
lohestuskielto ajoivat kunnan paikalliseen äkilliseen
rakennemuutokseen, jonka johdosta kunnalla on ”ÄRM
käynnistyshanke Utsjoella”, ÄRM (äkillinen rakennemuutos)
käynnistämishanke ajalla 1.8.2021–31.3.2022. Hankkeessa
suunnitellaan ja käynnistetään 4–7 erilaista jatkohanketta, jotka
tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja hyvinvointia, ja vastaavat
mainittuihin haasteisiin.
Hanke on edennyt jatkohankkeiden suunnittelussa ja aloittamisessa
laajalla alueellisella yhteistyöllä tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Suunnitelma sisältää kolme teemakokonaisuutta: yrittäjyys, työllisyys
ja osaaminen / saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi / infra ja
saavutettavuus. Kaksi hanketta on saanut rahoituksen ja niitä
käynnistetään parhaillaan: Saamelaisen kulttuuriperinteen
vahvistaminen Tenojokilaaksossa (Leader) sekä uDigi - Utsjoen
digitaalinen elinvoima (REACT, Lapin liitto).
Alla esitellyt hankkeet ovat valmistelussa ja menossa
rahoitushakuun ja niille tulisi myöntää lisämääräraha vuodelle 2022
ja sitoumus vuodelle 2023. Näiden lisäksi on vielä
suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita, joiden tarpeellisuudesta sekä
linjauksista tulisi käydä keskustelua.
uKoordinaatio
Maaliskuussa 2021 päättyvän ÄRM-käynnistyshankeen myötä
kunnassa ollaan käynnistämässä useampia hankkeita, jotka
monipuolisesti ja toisiaan täydentäen tukevat kunnan
elinvoimaisuutta ja pyrkivät vastaamaan koronan ja lohestuskiellon
tuomiin haasteisiin. Koordinaatiohankkeessa paikallisen yhteistyön
koordinoiminen, yhteistyön kehittäminen sekä uusien elinkeinollisten
avauksien tekeminen on tärkeässä roolissa yhdessä alueellisen
yhteistyön ja verkostojen koordinoinnin kanssa. Hankkeessa
työskentelevä hanke/muutosjohtaja vastaa ÄRM-kokonaisuuteen
kuuluvien hankkeiden käynnistämisestä, suunnittelusta ja
johtamisesta sekä verkostoitumisesta. Tämän lisäksi hanke tuottaa
tietoa uudistettavaan kuntastrategiaan ja sen elinvoimapainotuksiin
tässä muuttuvassa tilanteessa.
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 31.12.2023. ÄRMkokonaisuuden koordinoimisen kokonaiskustannukset ovat 117 863
euroa, joka muodostuu henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista
kuluista ja välillisistä kuluista. Hankkeessa työskentelee
hanke/muutosjohtaja 50 % työajalla. Hankkeen menot ovat
henkilöstökulut ovat 84 188 euroa ja flat rate kulut ovat 33 675
euroa, rahoitustulot 94 291 euroa ja netto 23 573 euroa. Kunnan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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omarahoitustarve on vuodelle 2022, 10 658 euroa ja vuodelle 2023,
12 915 euroa.
uYritys -Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö
Hankkeen avulla etsitään ja toteutetaan keinoja siihen, miten
Utsjoen yritykset voivat osaamisen vahvistamisen kautta vaikuttaa
muutos- ja kriisitilanteissa yritystoiminnan kannattavuuteen ja
toimintaedellytyksiin. Tämä lisää myös elinvoiman ja vetovoiman
vahvistumista alueellisesti. Hankkeen toimenpidekokonaisuuksia
ovat mm. johtamisfoorumi, työhyvinvointia johtajille ja työntekijöille,
työvoiman saatavuus ja rekrytointiosaaminen, sekä viestintä.
Hankkeen tavoitteena on tukea yritysten työllisyyttä ja työvoiman
saatavuutta sekä vahvistaa yritysten muutoskyvykkyyttä ja
työhyvinvointia osaamisen, kehittämisen, yhdessä tekemisen ja
vertaisoppimisen kautta.
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 31.12.2023. Hankkeelle
haetaan ESR rahoitusta 20.1.2022 päättyvästä hausta. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 231 183 euroa, joka muodostuu
henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista kuluista ja välillisistä
kuluista. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö (100 %),
hankekoordinaattori (50 %), sekä tiedottaja (50 %). Hankkeen
henkilöstökulut yhteensä ovat 165 131 euroa ja flat rate kulut ovat
66 052 euroa, rahoitustulot 208 065 euroa ja netto 23 118 euroa.
Kunnan omarahoitustarve on vuodelle 2022, 9012 euroa ja vuodelle
2023, 14 106 euroa.
uPyöräily -Seututie 970 kehittäminen pyöräilymatkailukohteeksi
Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan elinvoimaa pyöräilymatkailun
ja siihen liittyvien oheispalveluiden kehittämisen kautta. Hankkeessa
keskitytään matkailutoimialan ja sen liitännäistoimialojen nopeaan
elvyttämiseen ja uusiutumiseen. Hankkeessa tuetaan paikallisia
yrityksiä, jotka ovat Tenon kalastuskiellon sekä koronan myötä
menettäneet mm. asiakkaita ja liikevaihtoa ja joiden koko
liiketoiminnan perusta on uhattuna. Pyöräilymatkailuhanke pyrkii
hyödyntämään muita alueellisia pyöräilyhankkeita sekä jo olemassa
olevaa infraa ja matkailutoimintaa Tenon varrella. Hanke keskittyy
uusien tuotekonseptien ja palveluiden kehittämiseen pyöräilyreitin
(seututie 970) varrelle, pyöräilymatkailuosaamisen lisäämiseen,
vastuulliseen ja turvalliseen palvelutarjontaan sekä kokonaisuuden
näkyvyyteen ja markkinointiin. Hanke perustuu vahvaan paikalliseen
verkostoitumiseen. Tämän hankkeen rinnalla tehdään
kunnanjohtajavetoisesti edunvalvontatyötä infran parantamiseksi ja
saamiseksi tukemaan muun muassa pyöräilymatkailun kehittämistä.
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2022 - 31.12.2023. Hankkeelle
haetaan AKKE rahoitusta 31.3.2022 päättyvästä hausta. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 249 904 euroa, joka muodostuu
henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista kuluista ja välillisistä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kuluista. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö (100 %)
vastuullisuusasiantuntija /viestintä (50 %) sekä hankekoordinaattori
(50 %). Hankkeen henkilöstökulut ovat 178 503 euroa ja flat rate
kulut ovat 71 401 euroa, rahoitustulot 199 923 euroa ja netto 49 981
euroa. Kunnan omarahoitustarve on vuodelle 2022, 20 724 euroa ja
vuodelle 2023, 29 257 euroa.
Ehdotus:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee lautakunnalle koko
rakennemuutokseen liittyvän suunnitelman sekä siihen liittyvät
hankkeet ja toimenpiteet, joita edistetään Utsjoen ÄRM
käynnistämishankkeen kautta. Lautakunta käy keskustelua
kokonaisuudesta ja siitä, mitä teemoja on tarpeen priorisoida ja
hankkeistaa edelleen kyseisen hankkeen aikana.
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
se myöntää seuraaville hankkeille lisämäärärahaa yllä esitetyn
mukaisesti vuoden 2022 talousarvioon ja sitoutuu
kuntarahoitusosuuteen vuodelle 2023 sillä edellytyksellä, että
hankkeet saavat rahoituksen. Hankkeille avataan omat
projektinumerot, joihin määrärahat kohdennetaan:
− uKoordinaatio
− uYritys
− uPyöräily
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Väinö Guttorm poistui kokouksesta klo15.40 ja palasi kokoukseen
klo 15:42 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kh 17.01.2022 § 14
Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sitoutumisen em. hankkeisiin
elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa täsmentämään vuoden
2022 lisämäärärahan tarpeen menojen ja tulojen osalta. Todetaan,
että vuoden 2023 osuus huomioidaan talousarvion valmistelussa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lapin pelastuslaitoksen neuvottelukunta vuodelle 2022
4/00.04.02/2022
Kh 17.01.2022 § 15
Lapin pelastuslaitoksen johtosäännön 11 §:n mukaisesti
pelastuslautakunta nimeää kuntia kuultuaan toimikaudekseen Lapin
pelastuslaitoksen neuvottelukunnan (1 henkilö / kunta).
Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa pelastuslautakuntaa,
pelastusjohtajaa sekä pelastuspäällikköä ja riskienhallintapäällikköä
alueen pelastustoimen valmistelutehtävissä.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Neuvottelukunnan esittelijänä
toimii pelastusjohtaja.
Kuntien neuvottelukunta on kokoontunut kahdesti vuodessa.
Toukokuun kokouksessa on käsitelty seuraavan vuoden
talousarviota ja joulukuun kokouksessa kuluneen vuoden
toteutumaa ja seuraavan vuoden näkymiä.
Sen johdosta, että vastuu pelastustoimesta siirtyy hyvinvointialueelle
1.1.2023 lukien neuvottelukunta voidaan nimetä vain vuodelle 2022.
Vuoden 2023 alusta toimielinrakenne perustuu hyvinvointialuetta
ohjaaviin säännöksiin ja hyvinvointialueen tekemiin päätöksiin.
Lapin pelastuslaitos pyytää kunnilta esitykset neuvottelukunnan
jäseneksi ja varajäseneksi 30.1.2022 mennessä.
Ehdotus:
Kunnanhallitus tekee esityksen neuvottelukunnan jäseneksi ja
varajäseneksi vuodelle 2022.
Päätös:
Vesa Länsman esitti, että Markku Halonen nimetään
neuvottelukunnan jäseneksi.
Anni Ahlakorpi esitti, että Aslak Holmberg nimetään
neuvottelukunnan jäseneksi.
Kunnanhallitus päätti, että neuvottelukunnan jäseneksi esitetään
Aslak Holmberg ja varajäseneksi Markku Halonen.

Jakelu
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Keskusteltavat asiat
Kh 17.01.2022 § 16
Päätös:
Tauko klo 15.00-15.45. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sammol Lukkari
poistui kokouksesta klo 15.00. Todettiin, että muut aiemmin
kokouksessa mukana olleet henkilöt olivat edelleen läsnä
kokouksessa.
Keskusteltiin Nuorgamin monitoimitalon rakennushankkeeseen sekä
erilaisiin matkailuhankkeisiin liittyvistä asioista.
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
5
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
5
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
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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

