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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Uula Valtuuston puheenjohtaja  
 Lukkari Sammol Valtuuston I varapuheenjohtaja  
 Aikio Mika Valtuuston II varapuheenjohtaja  
 Ahlakorpi Anni Valtuutettu  
 Guttorm Urho Valtuutettu  
 Guttorm Väinö Valtuutettu  
 Jaatinen Eeva Valtuutettu  
 Konttinen Pirjo Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta Valtuutettu  
 Laiti Niila Valtuutettu  
 Länsman Vesa Valtuutettu  
 Manninen Ismo Valtuutettu  
 Niittyvuopio-Valle  Laura Valtuutettu  
 Pohjanrinne Arto Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari Valtuutettu  
 
Muu Pieski Taina  Kunnanjohtaja  
 Länsman Marja Pöytäkirjanpitäjä  
 Veskoniemi Virpi Sivistysjohtaja-rehtori  
 Miettunen Nanna Perusturvajohtaja  
 Porsanger Markku Kiinteistöpäällikkö  
 Sistonen Sonja  va. kehittämispäällikkö  
 Aikio Leena Tulkki  
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31 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
14.6.2022. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
28.6.2022. 
 
Päätös: 
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32 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
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33 
Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
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34 
Arviointikertomuksen käsittely 
 
Valt  

Liitteenä arviointikertomus vuodelta 2021. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan tarkastuslautakunnan 
laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2021. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Liitteet Liite 1 Arviointikertomus vuodelta 2021 
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Kunnanhallitus § 81 27.04.2022 
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35 
Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen 
 
Kh 27.04.2022 § 81 
  

Vuoden 2021 tilinpäätös oli 450.121,15 € euroa alijäämäinen. 
Alkuperäisen talousarvion mukainen vuoden 2021 arvioitu ylijäämä 
oli 28.065 euroa. 
 
Toimintakulut olivat 15.734.538,88 euroa, ne toteutuivat 
taloussuunnitelmaan verrattuna 99,5 %. Toimintatuotot olivat 
3.914.896,59 euroa, taloussuunnitelmaan verrattuna toteutuma oli 
96,2 %. Toimintakate oli yhteensä -11.819.642,29 euroa.  
 
Kunnalle siirtyi vuonna 2021 Utsjoen Vanhustentaloyhdistys ry:n 
pitkäaikainen laina 95.394,46 euroa, pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 
vuoden aikana 1.157.706,70 euroa. Kunnan lainakanta vuoden 2021 
lopussa oli 11.325.171,16 euroa. 
 
Vuoden 2021 investointien nettomenot olivat 2.152.249,50 euroa.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 tilinpäätöksen 
ja allekirjoittaa sen. Tilikauden alijäämä kirjataan edellisten 
tilikausien yli-/alijäämien tilille. Kunnanhallitus esittää tilinpäätöksen 
edelleen tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Tauko klo 14.00-14.15. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat edelleen 
läsnä kokouksessa. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Kunnanhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen. 
 

  
 
Valt  

Liitteenä vuoden 2021 tilinpäätös. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 tilinpäätöksen 
tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
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Kunnanhallitus § 81 27.04.2022 
Valtuusto  21.06.2022 
 

 

 
 

  
 
Liitteet Liite 2 Utsjoen kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 
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36 
Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 
 
Valt  

Liitteenä tilintarkastuskertomus. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2021 
liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Liitteet Liite 3 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 
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Kunnanhallitus § 117 08.06.2022 
Valtuusto  21.06.2022 
 

 

37 
Luottamustoimen hoitamisen päättyminen, Antti Katekeetta 
 
63/00.02.00/2021 
 
Kh 08.06.2022 § 117 
  

Antti Katekeetta on toiminut valtuustossa Suomen Keskustan ja 
Suomen Ruotsalaisen Kansanpuoleen 4. varavaltuutettuna, 
tarkastuslautakunnan varajäsenenä (Eeva Nuorgam), sekä 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän varajäsenenä (Uula 
Tapiola). 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 
- toteaa Antti Katekeetan luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi 
- suorittaa uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen ja Kolpeneen 
palvelukeskuksen varajäsenen vaalin. 
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että Suomen 
Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton 
varavaltuutetut ovat kutsumisjärjestyksessä:  
 
1. Nuorgam Eeva 
2. Halonen Markku 
3. Wargh Kirsi-Marja 
4. Nousuniemi Jouni 
5. Halonen Leevi 
6. Länsman Arvi 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Anni Ahlakorpi saapui kokoukseen asian 
esittelyn aikana klo 13.30. 

  
 
Valt  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto 
- toteaa Antti Katekeetan luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi 
- suorittaa uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen ja Kolpeneen 
palvelukeskuksen varajäsenen vaalin. 
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Kunnanhallitus § 117 08.06.2022 
Valtuusto  21.06.2022 
 

 

Lisäksi valtuusto toteaa, että Suomen Keskustan ja Suomen 
Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton varavaltuutetut ovat 
kutsumisjärjestyksessä:  
 
1. Nuorgam Eeva 
2. Halonen Markku 
3. Wargh Kirsi-Marja 
4. Nousuniemi Jouni 
5. Halonen Leevi 
6. Länsman Arvi 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Nimetyt henkilöt  
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Perusturvalautakunta § 34 17.05.2022 
Kunnanhallitus § 120 08.06.2022 
Valtuusto  21.06.2022 
 

 

38 
Lisämääräraha, perusturvalautakunta 
 
62/02.02.00/2021 
 
Petultk 17.05.2022 § 34 
  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. 
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman 
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää 
määrärahan siirroista tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain 
budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % 
lautakunnan kokonaismenoista. Tämän ylittävältä 
osalta muutokset on esitettävä valtuustolle. Lisäksi nettomenon 
ylittävät määrärahaesitykset sekä investointien määrärahamuutokset 
on aina esitettävä valtuustolle.  
 
Vuoden 2022 talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät mm. 
sosiaalitoimen ja kuntoutuksen tulosyksiköillä ja ylityksiä ei  pystytä 
kattamaan perusturvalautakunnan talousarvioon budjetoitujen 
määrärahojen siirroilla.  
 
Lisävalmistelu: 
Lisämäärärahan tarve johtuu kuntalaisten palvelutarpeiden 
lisääntymisestä ja sijaisen palkkausmenoista. 
Koronasta aiheutuviin kustannuksiin on varattu vuodelle 2022 
määrärahaa 40.000€ ja tällä hetkellä menot ovat ylittyneet reilut 
43.000. Näihin kustannuksiin haetaan lisämäärärahaa myöhemmin  
valtionavustuksen selvittyä ( Vuoden 2022 koronakustannusten 
korvausmenettelystä ei ole vielä säädetty). 
 
Lisämäärärahaesitys: 
Menot: 
- lastensuojelun avohuoltoon lisämäärärahaa palkkausmenoihin 
9.000€  ja palvelujen ostoihin 102.000 yht. 111.000 
- Vammaispalveluun tarvitaan lisää rahaa  palvelujen ostoihin 
13.000€. 
- Kehitysvammahuoltoon palvelujen ostoihin 25.000€  
- Kuntoutukseen palvelujen ostoihin 45.000 € 
  yhteensä    194.000 
 
Tulot/  investointiohjelma 2022 
- Sosiaali- ja terveystoimi, terveyskeskuksen Lifecare-ohjelmiston 
päivitykset/hankinnat, kirjataan tuloksi 154.264€.  
Kunta saa päivitysten kustannuksiin Lapin hyvinvointialueen ICT-
muutostukirahoituksesta 154.264€.  
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Perusturvalautakunta § 34 17.05.2022 
Kunnanhallitus § 120 08.06.2022 
Valtuusto  21.06.2022 
 

 

Esitetty lisämäärärahaesitys laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien 
suunnitelmien 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.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevan valmistelun mukaisen 
lisämääräehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 120 
  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan tekemän 
lisämäärärahaesityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esittämän 
lisämäärärahan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Perusturvalautakunta  
 Keskushallinto/kirjanpito  
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Perusturvalautakunta § 40 17.05.2022 
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39 
Määräaikainen tehtäväkohtainen palkanlisä terveydenhoidon ja sosiaalihuollon 
hoitohenkilöstölle aj. 1.5.-30.9.2022 
 
35/01.02.01/2022 
 
Petultk 17.05.2022 § 40 
  

Maaliskuun 1. päivän 2022 jälkeen on kunnanjohtaja tehnyt 
viranhaltijoiden esityksestä viranhaltijapäätöksen rekrytointilisän 
maksamisesta sotepuolelle sijaisiksi tuleville työntekijöille pois lukien 
viranhaltijat. Tätä rekrytointilisää maksetaan 1-2 viikon sijaisuudesta 
150€ ja 200 €/kk maksimissaan kahdelta ensimmäiseltä työskentely 
kuukaudelta.  Tarkoituksena on ollut houkutella Utsjoelle hoitoalan 
ammattilaisia ja kompensoida mahdollisesti asumisesta ja matkoista 
johtuvia kustannuksia. 
  
Tämän rekrytointilisän ulkopuolelle jäävät toistaiseksi voimassa 
olevissa työsuhteissa olevat sekä pitkiä sijaisuuksia tekevät henkilöt. 
Näiden henkilöiden kohdalla työtehtävät ovat muuttuneet kuluneen 
kahden vuoden aikana ja moni on joutunut astumaan oman 
ammattiosaamisensa äärirajoille. Koronanäytteen otot, jäljitykset ym. 
koronaan liittyvät uudet työtehtävät on hoidettu Utsjoella pääosin 
oman henkilöstön voimin ilman minkäänlaista lisäkorvausta. Lisäksi 
toimenkuvia on jouduttu tarkistamaan, jotta asiakkaiden 
palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan mahdollisimman hyvin.  
Työtehtävät on voitu hoitaa ainoastaan henkilöstön äärimmäisen 
sitoutumisen ja joustamisen ansiosta.  
 
Vuoden alussa tulleen tartuntatautilain 48 a § määräaikainen 
lakimuutos on aiheuttanut hoitohenkilökunnassa merkittävää 
liikehdintää ja pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut ja siihen liittyvä 
ylityö- ja vuoronvaihtokielto ovat aiheuttaneet kuormitusta 
henkilökunnassa, mikä osaltaan on kärjistänyt ennestään haastavaa 
tilannetta. Lisäksi rekrytointi ei ole tuottanut hakijoita aikaisempien 
vuosien tapaan. Sijaiset saavat rekrytointilisää, mutta pysyvää 
henkilöstöä ei ole palkittu venymisestä ja sitoutumisesta mitenkään.  
 
Kannustamisen ja tasapuolisuuden vuoksi sekä henkilöstön 
motivoimiseksi ja pitämiseksi Utsjoen kunnassa ehdotan 6 % 
tehtäväkohtaista palkanlisää niille henkilöille, jotka ovat olleet 
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai tekevät yli kahden 
kuukauden sijaisuutta. Tämä palkanlisä maksettaisiin 
kesälomakuukausilta 1.5.-30.9 ja palkanlisää maksettaisiin 
työskentely kuukausilta - ei loman ajalta. Tätä 6 %:n 
tehtäväkohtaista palkanlisää ei makseta viranhaltijoille.  
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Allaolevaan taulukkoon on lueteltu ne ammattiryhmät, joita 
palkanlisä koskee. Budjettivaikutus tällä on perusturvan 
talousarvioon seuraava: 
 
 tehtävä- 

kohtainen 
palkka 5 kk 

teht.koht. 
palkka 6 %  
korotuksella 

6 %:n palkankorotus  
sivukuluineen, jossa   
huomioitu 4 viikon 
vuosiloma/työn- 
tekijä) 

Sairaanhoitajat ja 
terveydenhoitajat (11) 

 
147 197,05 

 
156 028,97 

 
8 760 

lähihoitajat (18)  204 984,90 217 284 12 200 
laitoshuoltaja (3) 30 180 31 990 1 790 
hoivatt/ auttaja-aslak/ 
toiminnanohjaaja (5) 

 
53 231,75 

 
56 532,05 

 
3 180 

laboratoriohoit./ 
hammashoitaja 

 
24 594 

 
26 069,64 

 
1 460 

Kustannukset 6 %:n 
palkankorotuksesta yht 

   
27 390 

 
 
Valmistelija: Hoitotyön johtaja 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää 
kunnanhallitukselle ylläolevan valmistelun mukaisen 6%:n 
tehtäväkohtaisen palkanlisän myöntämistä edellä kuvatuille  
hoitoalan henkilöille, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteessa tai tekevät yli kahden kuukauden sijaisuutta (eivätkä 
ole saaneet rekrytointilisää). Tämä palkanlisä maksettaisiin 
kesälomakuukausilta 1.5.-30.9.2022 ja palkanlisää maksettaisiin 
työskentely kuukausilta -ei loman ajalta. Tätä 6 % :n 
tehtäväkohtaista palkanlisää ei makseta viranhaltijoille.  
Tehtäväkohtaisen palkanlisän (6% tehtäväkohtaisesta palkasta) 
maksamisesta aiheutuu kustannuksia 27.390€ ja näihin 
kustannuksiin haetaan valtuustolta 27.390€ lisämäärärahaa.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen ja 
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
hyväksyttäväksi edellä olevan valmistelun mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Markku Halonen esitti  6%:n tehtäväkohtaisen palkanlisän 
myöntämistä  myös virkasuhteiselle vastaavalle sairaanhoitajalle, 
jota esitystä lautakunnan jäsenet kannattivat. Kirsi-Marja Wargh 
esitti lisän maksamista myös hoitotyön johtajalle, mutta veti 
esityksensä pois ennen päätöksentekoa. 
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Perusturvalautakunta hyväksyi valmistelijan ehdotuksen lisäyksellä, 
että 6 % :n  lisä maksetaan myös vastaavalle sairaanhoitajalle  ja 
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
hyväksyttäväksi edellä olevan valmistelun mukaisesti. 

  
 Hoitotyön johtaja Päivi Kontio poistui kokouksesta päätöksen ajaksi.  
 
Kh 08.06.2022 § 121 
  

 
Perusturvalautakunta päätti 17.5.2022 pidetyssä kokouksessa, että 
6 % palkanlisä maksetaan myös vastaavalle sairaanhoitajalle. 
Lisämäärärahan tarve ko. lisäys huomioiden on yhteensä 28.840 €. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy lisämäärärahan tehtäväkohtaisen 
palkanlisän maksamisen aiheuttamiin kustannuksiin 28.840 € 
perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti, ja esittää sen edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 28.840 € määräaikaisen 
tehtäväkohtaisen palkanlisän maksamisen aiheuttamiin 
kustannuksiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Perusturvalautakunta  
 Keskushallinto/kirjanpito  
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40 
Sairaanhoitajan viran lakkauttaminen 
 
75/01.01.00/2017 
 
Petultk 17.05.2022 § 31 
  

Vuodeosastolla on sairaanhoitajan virka, joka vapautuu 1.9.2022 
alkaen.  Kunnassa on tehty päätös, että virat muutetaan niiden 
vapautuessa toimiksi jos tehtävän luonne sen sallii. 
Viran lakkauttamisesta päättää valtuusto.  
 
Valmistelija: Hoitotyön johtaja Päivi Kontio 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää 
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että vuodeosaston 
sairaanhoitajan virka lakkautetaan 1.9.2022 alkaen.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Kh 08.06.2022 § 122 
  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi vuodeosaston sairaanhoitajan viran lakkauttamisen 
1.9.2022 alkaen perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy vuodeosaston sairaanhoitajan viran 
lakkauttamisen 1.9.2022 alkaen kunnanhallituksen esityksen 
mukaisesti. 
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Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Perusturvalautakunta  
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41 
Juoiggastit hankkeen lisämääräraha vuodelle 2022 
 
29/00.01.05/2020 
 
Sivltk 24.05.2022 § 72 
  

Juoiggastit! on Pohjoisimman Lapin Leaderin rahoittama hanke, 
jossa kehitetään lasten ja nuorten harrastustoimintaa musiikin 
parissa. Pääpaino on saamelaisessa perinteisessä musiikissa. 
Hankkeen päätavoitteena on kehittää verkostomainen toimintamalli, 
jolla Tenonlaakson alueen (Utsjoen, Tanan, Karasjoen ja Uniemen) 
nuorille tarjotaan tulevaisuudessa tavoitteellista musiikin 
harrastustoimintaa ja erityisesti saamelaisten perinteisestä 
vokaalimusiikkia. Hanke vahvistaa saamelaisnuorten saamen kielen 
käyttöä ja saamelaiskulttuurin tuntemusta sekä kehittämistä rajan yli 
tapahtuvan mielekkään tekemisen myötä. Hankkeen aikataulu oli 
alun perin vuosi 2021 ja hankkeen tositteelliset kustannukset ovat 72 
000 euroa (sekä talkootyötä/vastikkeetonta työtä 8 000 euroa). 
Hankkeen rahoitus on 80 000 euroa, josta 30 240 EU-osuus, 27 360 
valtion osuus, 14 400 kuntarahaa toimintaryhmältä ja 8 000 euroa 
vastikkeetonta työtä.  
 
Koronan ja rekrytointivaikeuksien takia hanketta on ollut vaikea 
toteuttaa aikataulussa. Jatkoaikaa halutaan hakea 31.12.2022 
saakka, koska hankkeessa on jäänyt rahoitusta käyttämättä 24 478 
euroa. Samoin haetaan muutosta budjettiin. Jatkoajasta ja 
budjettimuutoksista projektin vetäjä Kati Eriksen on keskustellut 
Leaderin toiminnanjohtaja Annika Kostamon kanssa, joka puoltaa 
muutoksia. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle että 
1) Juoiggastit-hankkeelle myönnetään lisämääräraha vuodelle 2022 
 
Tulot yhteensä 24 478 € 
Menot yhteensä 31 739 € 
netto    8 000€  
 
2) Juoiggaistit-hankkeelle avataan kustannuspaikka vuodelle 2022 
 
3) Juoiggaistit- hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.12.2022 asti 
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4) Juoiggastit-hankkeen budjettiin haetaan muutos oheismateriaalin 
mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 131 
  

Vastikkeeton työ 8000 € on virheellisesti laskettu mukaan hankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Lisämäärärahaesitys on korjattu yhdessä 
sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen kanssa vastaamaan 
hankkeen todellisia tositteellisia kustannuksia. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi Juoiggastit-hankkeen korjatun 
lisämäärärahaesityksen vuodelle 2022 seuraavasti: 
 
Tulot yhteensä 24 478 € 
Menot yhteensä 23 739 € 
Netto koko hankeajalta          0 €  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Juoiggastit-hankkeen lisämäärärahan vuodelle 
2022 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti: 
 
Tulot yhteensä 24 478 € 
Menot yhteensä 23 739 € 
Netto koko hankeajalta          0 €  
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
 Keskushallinto/kirjanpito  
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42 
Omatoimikirjaston investointimääräraha 
 
44/12.03.02/2022 
 
Sivltk 24.05.2022 § 71 
  

Omatoimikirjastolle on varattu vuodelle 2022 investointimäärärahaa 
20 000€. Hallintokuntia pyydettiin tarkistamaan johtoryhmän 
kokoukseen 10.5.2022 mennessä omat investoinnit ja esittämään 
mahdolliset muutokset ja siirrot ensi vuodelle. Sivistystoimen 
investoinneista käytiin keskustelua sivistystoimen johtavien 
viranhaltioiden kanssa ja todettiin, että suurin osa sivistystoimen 
investoinneista on jo käytetty. Ainut mahdollinen määrärahan siirto 
voisi kohdistua omatoimikirjastoon, sillä sen suunnittelu on aloitettu, 
mutta suunnittelu sekä toteutus ovat vielä kesken. Omatoimikirjaston 
investointimäärärahan siirtäminen vuodelle 2023 antaisi kirjaston 
henkilökunnalle enemmän aikaa suunnitteluun, valmisteluun sekä 
käytännön toteuttamiseen. 
 
Asian valmisteli sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle omatoimikirjaston investointimäärärahan siirtämisestä 
vuodelle 2023. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 123 
  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi omatoimikirjaston investointimäärärahan siirtämisen 
vuodelle 2023. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Valt  
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy omatoimikirjaston investointimäärärahan 
siirtämisen vuodelle 2023 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
 Keskushallinto/kirjanpito  
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43 
Teknisen lautakunnan investointiohjelman muutos vuosille 2022-2024 
 
62/02.02.00/2021 
 
Teknltk 24.05.2022 § 53 
  

Vt. kiinteistöpäällikkö esittelee teknisen lautakunnan muutetun 
investointiohjelman kokouksessa. 
 
Investointiohjelma oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan 
investointiohjelman vuosille 2022-2024 ja esittää sen edelleen 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

Kh 08.06.2022 § 124 
  

Teknisen lautakunnan muutettu investointiohjelma 
oheismateriaalina. Kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esittelee 
muutokset kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi muutokset vuosien 2022-2024 investointiohjelmaan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt  

Muutettu investointiohjelma on oheismateriaalina. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy muutoksen vuosien 2022-2024 
investointiohjelmaan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
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Jakelu Tekninen lautakunta  
 Keskushallinto/kirjanpito  
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44 
Lisämääräraha Karigasniemen palvelutalon tien rakentamiseen 
 
Kh 08.06.2022 § 133 
  

Utsjoen kunta on myynyt Karigasniemen taajamasta tilasta 
määräalan rno: 890-403-140-5. 
 
Alueelle on aikomus rakentaa palvelutalo asuntoineen. 
 
Utsjoen kunta on esisopimuksessaan 20.12.2021 sitoutunut 
kustantamaan tielinjauksen Destian hiekkahallille, myytävän 
määräalan läpi. Tie tulee rasittamaan ko. kiinteistöä. 
 
Hankkeen toteutuminen on tullut realistiseksi vasta nyt, kevään 
aikana, kun toteutumisen ehtona ollut ARA rahoitus on varmistunut. 
 
Saadun työtilauksen/tarjouksen mukaan tien kustannus on 30 000 
euroa ja se toteutetaan kuluvan vuoden (2022) kesällä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 30 000 euroa vuoden 2022 
investointiohjelmaan Karigasniemen palvelutalon tien rakentamista 
varten. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 30 000 euroa vuoden 2022 
investointiohjelmaan Karigasniemen palvelutalon tien rakentamista 
varten kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Tekninen lautakunta  
 Keskushallinto/kirjanpito  
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45 
Ulkokuntosali Utsjoen kirkonkylälle 
 
41/12.04.02/2022 
 
Sivltk 24.05.2022 § 69 
  

Utsjoen kunnan vapaa-aikatoimi ja elinvoimatoimi ovat mukana 
Pohjoisimman Lapin Leader -nuorisohankkeessa, jonka tavoitteena 
on parantaa nuorten viihtyvyyttä kunnassa. Kunnassa järjestettiin 
nuorille äänestys, jossa nuoret saivat äänestää mieluistaan ideaa, 
jota lähdetään hankkeen avulla edistämään. Äänestyksen voitti 
Ulkokuntosali Utsjoen kirkonkylälle. 
Utsjoen kunnan vapaa-aikatoimi sekä elinvoimatoimi ovat 
konsultoineet teknistä toimea ulkokuntosalin sijoittamisesta ja ovat 
esittäneet tekniselle lautakunnalle yhdessä, että ulkokuntosali 
tultaisiin sijoittamaan Ailigastalon ja musiikkitalon väliin, katoksen 
alle.Oheismateriaalina kuva sijoituspaikasta. Ulkokuntosalin 
yhteyteen on suunnitteilla myös ajanviettoa palvelevia kohteita kuten 
penkkejä sekä infotauluja. Tarkempi hankesuunnitelma muotoutuu 
kesän 2022 aikana. 
Alustava kustannusarvio hankkeelle on 36 363,64 € josta Leader 
kustantaa 21 272,72 €.  
Kunnan omavastuuosuus on 2 363,64€. 
Yksityisenä sponsorirahana katetaan 6 363,64 €. 
Talkootyönä katetaan 6 363,64 €. Talkootyön arvo on 15 €/h, ja 45 
€/h konetyönä. 
 
Tulot   34 000 € 
Menot 36 363,64 € 
Netto   -2 363,64 € 
 
Asian valmisteli hankekoordinaattori Siiri Uino ja vs. vapaa-
aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja -
valtuustolle, että 
1) hankkeelle myönnetään vaadittu omavastuuosuus 2 363,64 € 
2) että hankkeelle luodaan oma kustannuspaikka nuorisotoimen 
hankkeiden alle. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 



Utsjoen kunta Esityslista 4/2022 27 
 
Sivistyslautakunta § 69 24.05.2022 
Kunnanhallitus § 132 08.06.2022 
Valtuusto  21.06.2022 
 

 

Kh 08.06.2022 § 132 
  

Talkootyö 6363,64 € on virheellisesti laskettu mukaan hankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Lisämäärärahaesitys on korjattu yhdessä 
sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen kanssa vastaamaan 
hankkeen todellisia tositteellisia kustannuksia. Kyseessä on 
investointiprojekti. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi Ulkokuntosali Utsjoen kirkonkylälle 
investointiprojektin korjatun lisämäärärahaesityksen vuodelle 2022 
seuraavasti: 
 
Tulot yhteensä 27 636,36 € 
Menot yhteensä 30 000,00 € 
Netto    2 363,64 €  
 

 Päätös: 
 
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Valt  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Ulkokuntosali Utsjoen kirkonkylälle 
investointiprojektin lisämäärärahan vuodelle 2022 kunnanhallituksen 
esityksen mukaisesti seuraavasti: 
 
Tulot yhteensä 27 636,36 € 
Menot yhteensä 30 000,00 € 
Netto    2 363,64 €  
 
Päätös: 
 
 

  
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
 Keskushallinto/kirjanpito  
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46 
Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma 
 
42/12.03.00/2022 
 
Sivltk 24.05.2022 § 70 
  

Utsjoen kunta on sitoutunut kehittämään kuntaan 
kulttuurikasvatussuunnitelman. Kulttuurikasvatussuunnitelma on 
vuosittain toistuva, etukäteen budjetoitu ja selkeillä sopimuksilla 
aikaansaatu kokonaisuus, jossa kunkin kunnan toivomalle 
ikäryhmälle taataan halutunlainen taide- ja kulttuurikasvatus. 
Kulttuurikasvatussuunnitelmat perustuvat lakiin kuntien 
kulttuuritoiminnasta. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan 
toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, 
harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja 
kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. 
Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu erillisen työryhmän 
kokouksissa ja kunnan kouluja ja varhaiskasvatusta konsultoiden. 
Työryhmän toimintaa on ohjannut kulttuurikasvatussuunnitelmia 
useisiin kuntiin valmistellut Henna Leisiö Uulun 
Lastenkulttuurikeskuksesta. 
 
Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma oheismateriaalina. 
 
Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja 
kunnanvaltuustolle 
1) että liitteissä oleva Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma 
hyväksytään sellaisenaan ja, 
2) että sivistystoimi velvoitetaan huomioimaan kunnan 
kulttuurikasvatussuunnitelma ohjaavana asiakirjana tulevassa 
toiminnassaan ja, 
3) että kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus huomioidaan 
sivistystoimen vuotuisia määrärahoja päätettäessä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan lisätään 
työryhmän jäsenet. 

  
 
Kh 08.06.2022 § 130 
  

Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma liitteenä. 
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Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi liitteenä olevan Utsjoen 
kulttuurikasvatussuunnitelman. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
  
 
Valt  

Utsjoen kultuurikasvatussuunnitelma on liitteenä. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelman 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
 

  
 
Liitteet Liite 4 Utsjoen kulttuurikasvatussuunnitelma 
   
Jakelu Sivistyslautakunta  
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47 
Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt  

Päätös: 
 
 

  
 
 


