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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 10:00 - 15:05 Puheenjohtaja  
 Länsman Vesa 10:00 - 15:05 Varapuheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 10:00 - 15:05 Jäsen  
 Pohjanrinne Arto 10:00 - 15:05 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 10:00 - 15:05 Jäsen  
 Holmberg Aslak 10:00 - 15:05 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 10:00 - 15:05 Jäsen  
 Aikio Mika 10:00 - 15:05 Valtuuston II 

varapuheenjohtaja 
 

 Pieski Taina 10:00 - 15:05 Kunnanjohtaja, 
esittelijä 

 

 Länsman Marja 10:00 - 15:05 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 10:00 - 15:05 Tulkki  
 
Poissa Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Väinö Guttorm Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

179 - 207 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 28.11.2022 
 
 
 
Arto Pohjanrinne  Marjatta Kordelin 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 05.12.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 179 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 28.11.2022 § 179  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 180 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 28.11.2022 § 180  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Pohjanrinne ja Marjatta Kordelin. 
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Kunnanhallitus § 181 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 28.11.2022 § 181  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Työllistymistä 
edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisoituminen 
vuosille 2023-2024 sekä johtoryhmän jäsen, Utsjoen kunnan 
energian säästösuunnitelma, Lisämääräraha lämmityskustannusten 
kattamiseksi, Lisämääräraha Karigasniemen palvelutalon tien 
rakentamiseen, Lisämääräraha Nuorgamin monitoimitalon 
suunnittelu ja rakentaminen, Lisämääräraha Karigasniemen vanhan 
koulun saneeraukseen, Määrärahamuutokset ja lisämääräraha, 
perusturvalautakunta, Lisämääräraha elinkeinotoimen tilapäisten 
palkkakulujen kattamiseksi ja Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 
ohjausryhmän nimeäminen. 

 
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan 

esittämillä lisäasioilla täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 182 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
Kh 28.11.2022 § 182  

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja esitteli ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 183 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 
 
Kh 28.11.2022 § 183  

Kuntaan on tullut 8 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovu-
tusilmoituksia, lista kiinteistönluovutusilmoituksista on 
oheismateriaalina. Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen 
saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto- 
oikeuteen.  
 
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 
muutosta valittamalla.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluo-
vutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kau-
pan kohteisiin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 184 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuuston 27.10.2022 kokouksen täytäntöönpano 
 
16/00.02.00/2022 
 
Kh 28.11.2022 § 184  

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 4.11.2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja 
täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 1 Valtuusto27102022kutsu 
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Kunnanhallitus § 123 05.11.2020 
Kunnanhallitus § 185 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Karigasniemen asemakaavoituksen työryhmän jäsenen nimeäminen 
 
94/10.02.03/2020 
 
Kh 05.11.2020 § 123 
 Kaavoitustyöryhmä päätti esittää 14.10.2020 kunnanhallitukselle 

Karigasniemen keskustan asemakaavan käynnistämisen. Liitteinä 
on asemakaavoitettavan alueen aluerajaus ja virelletuloilmoitus. 
Alueen laajuus on noin 170 hehtaaria. Kaavoitustyöryhmä esitti 
harkittavaksi alueeksi asemakaavoitettavan alueen ulottamisen 
vanhaan Karigasniemeen saakka. Lisäksi kaavoitustyöryhmä esitti, 
että kunnanhallitus nimeää kaavoitustyöryhmän. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää, että asemakaavoitettavan alueen aluerajaus 
on liitteen mukainen. Optiona otetaan mukaan alueen ulottaminen 
vanhaan Karigasniemeen saakka.  
 
Kunnanhallitus nimeää kokouksessaan kaavoitustyöryhmän. 
 
Päätös: 
 
Vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger esitteli asian 
kunnanhallituksen jäsenille. 

  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Kunnanhallitus päätti, että kaavoitustyöryhmänä toimii 

kunnanhallitus. Lisäksi työryhmään nimetään Arto Pohjanrinne, 
Terttu Manninen ja Antti Katekeetta. 

 
Kh 28.11.2022 § 185  

Karigasniemen asemakaavoituksen kaavoitustyöryhmään on ollut 
nimettynä varsinaisen kaavoitustyöryhmän lisäksi kolme 
Karigasniemellä asuvaa henkilöä; Arto Pohjanrinne, Terttu Manninen 
ja Antti Katekeetta.  
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus nimeää kaavoitustyöryhmään uuden jäsenen Antti 
Katekeetan tilalle. 
 
Päätös: 
 
Vesa Länsman esitti, että Riitta Orti-Berg nimetään työryhmään Antti 
Katekeetan tilalle. Laura Niittyvuopio-Valle kannatti Vesa Länsmanin 
esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus § 123 05.11.2020 
Kunnanhallitus § 185 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jakelu Nimetty jäsen  
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Kunnanhallitus § 186 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntastrategian valmisteluprosessi 
 
144/00.01.02/2016 
 
Kh 28.11.2022 § 186  

Kuntalaki määrää kuntia päivittämään strategian kerran 
valtuustokaudessa. Utsjoen kunnan voimassa oleva strategia on 
hyväksytty valtuustossa 2017.   
 
Tenon lohen pyyntikiellon aiheuttama äkillinen rakennemuutos, 
COVID-19 pandemian vaikutukset alueen rajakauppaan ja 
matkailuun sekä viimeisimpänä Ukrainan sodan aiheuttama 
energiakriisi ovat tehneet taloudellisesta toimeliaisuudesta heikosti 
ennustettavaa. Tämän lisäksi HVA-uudistus muuttaa kuntien roolia 
ja vastuita. Nämä yhdessä korostavat elinvoiman edistämisen 
merkitystä kunnassa. Näin ollen nyt on erinomainen ajankohta 
päivittää tälle valtuustokaudelle kuntastrategia. 
Strategiatyö perustuu kuntalaisten osallistamiseen. Kyläillat 
järjestetään joulu- ja tammikuussa kaikissa kolmessa kylässä.  
Tämän lisäksi järjestetään osallistamistilaisuudet 
elinkeinoharjoittajille, luottamushenkilöille ja kunnan henkilöstölle. 
Lisäksi kuullaan ikäihmisiä sekä nuoria. Osallistamistilaisuuksissa 
huomioidaan myös samaan aikaan valmisteilla olevan maapoliittisen 
ohjelman teemoja ja kerätään kuntalaisten näkemyksiä sen 
valmistelun tueksi. 
 
Strategian valmistelu on keskushallinnon ja elinvoimatoimialan 
koordinaatiovastuulla. Tavoite on, että kuntastrategia on kesäkuun 
2023 kunnanvaltuuston hyväksyttävänä. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 187 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Maapoliittisen ohjelman työryhmän nimeäminen 
 
32/10.00.00/2020 
 
Kh 28.11.2022 § 187  

Maapoliittinen ohjelma on kuntien työkalu määritellä maapoliittiset 
tavoitteet ja periaatteet. Maapoliittinen ohjelma on valtuuston 
hyväksymä asiakirja. Maapoliittisesta ohjelmasta on ohjeistettu, että 
se tulisi käydä läpi ja tarvittaessa tarkistaa valtuustokausittain tai jos 
keskeisissä kunnan tavoitteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
 
Maapoliittinen ohjelma perustuu Utsjoen kuntastrategiaan. Ohjelman 
yksi keskeinen tavoite on profiloitua kuntana, jossa on 
korkeatasoinen ja suunnitelmallinen yhdyskuntarakenne. 
Maapolitiikan tulee edistää Utsjoen kehittymistä sosiaalisesti 
kestävästi ja hallitusti sekä huomioida ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
tavoitteet. Maapolitiikka pitää sisällään kunnan toimintoja, jotka 
liittyvät maanhankintaan, kaavoitukseen, maanluovutukseen ja 
hinnoitteluun, erilaisten maankäytöllisten sopimusten laatimiseen, 
maanhallintaan sekä asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. 
Strateginen maapolitiikka tukee maankäytön näkökulmasta eri 
elinkeinojen kehittymistä ja rinnakkaiseloa. 
 
Tekninen lautakunta on 11.10.2022 kokouksessa päättänyt, että 
Utsjoen kunnalle laaditaan maapoliittinen ohjelma ja että tekninen 
lautakunta kilpailuttaa konsultin valmistelemaan työtä. 
 
Kunnassa on käynnistymässä kuntastrategian päivittäminen.  
Molemmat asiakirjat tulevat ohjaamaan kunnassa tapahtuvaa 
maankäyttöä. Kuntastrategiaa valmistellaan osallistamalla 
kuntalaisia. Samoissa osallistamistilaisuuksissa tullaan keräämään 
kuntalaisilta näkemyksiä myös maankäytön kysymyksistä. 
Asiakirjojen samanaikainen valmistelu edistää maankäytön 
kysymyksissä strategisen eheän kokonaisuuden saavuttamista. 
Tavoite on, että molemmat asiakirjat olisivat kunnanvaltuuston 
käsittelyssä kesäkuun 2023 kokouksessa. 
 
Kunnanvaltuuston kokouksessa 27.10.2022 esitettiin, että 
kunnanhallituksen tulisi valita luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 
koostuva työryhmä ohjaamaan maapoliittisen ohjelman laadintaa. 
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus nimeää maapoliittisen ohjelman työryhmän ja 
työryhmälle puheenjohtajan. Työryhmä tulee toimimaan 
maapoliittisen ohjelman laatimisen ohjausryhmänä. 
 
Päätös: 
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Kunnanhallitus § 187 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Anni Ahlakorpi esitti, että Mika Aikio nimetään työryhmään. Marjatta 
Kordelin esitti, että kunnanjohtaja Taina Pieski, Väinö Guttorm, 
Veikko Porsanger ja Eemeli Hekkanen nimetään työryhmään. Vesa 
Länsman esitti, että Laura Niittyvuopio-Valle nimetään työryhmään. 
Väinö Guttorm esitti, että elinvoimajohtaja Tanja Lepistö ja Arto 
Pohjanrinne nimetään työryhmään. Anni Ahlakorpi esitti, että 
kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen nimetään työryhmään. Väinö 
Guttorm esitti, että kunnanjohtaja Taina Pieski valitaan työryhmän 
puheenjohtajaksi ja kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen työryhmän 
sihteeriksi. 
 
Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Todettiin, että työryhmän toimikausi on 30.6.2023 saakka. 

  
 
Jakelu Tekninen lautakunta  
 Nimetyt jäsenet  
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Elinvoimalautakunta § 88 10.11.2022 
Kunnanhallitus § 188 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

House of Laplandin Lapin yhteismarkkinointiin osallistuminen vuonna 2023 
 
Elvltk § 88  

House of Lapland Oy on Lapin markkinointi- ja viestintätalo. Se 
huolehtii siitä, että Lappi näkyy, kuuluu ja kiinnostaa matkakohteena, 
asuinpaikkana, kuvauskohteena ja bisnesympäristönä. House of 
Lapland tarjoaa kumppaneilleen kanavat tehokkaaseen 
markkinointiin ja viestintään sekä kiinnostavien kontaktien 
luomiseen. Utsjoen kunta on ollut House of Laplandin kumppanina 
vuosina 2015-2022. 
 
House of Lapland Oy on voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö, jonka 
omistajia ovat Rovaniemen Kehitys Oy, Elinkeinot & kehitys 
Nordica/Inarin kunta, Itä-Lapin kuntayhtymä, Kittilän kunta, Lapin 
ammatti-korkeakoulu Oy, Lapin yliopistosäätiö, Meri-Lapin 
kehittämiskeskus ry, Pellon kunta, Ranuan kunta, Posion 
Kehitysyhtiö Oy, Sodankylän kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry, 
Utsjoen kunta ja Ylitornion kunta.  
 
Yhtiö-järjestyksen mukaisesti House of Laplandin tarkoituksena on 
edistää Lapin näkyvyyttä ja vetovoimaa markkinoinnin ja viestinnän 
keinoin kansallisesti ja kansainvälisesti Lapin kannalta tärkeiden 
sidosryhmien keskuudessa. Yhtiö edistää asukkaiden, uusien 
yritysten, matkailijoiden ja kuvaustuotantojen saamista Lapin 
alueelle sekä tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kanavan 
tehokkaaseen viestintään ja brändinhallintaan.  
 
Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon, House of Laplandin 
strategiaa ja toimintamallia ollaan uudistamassa. Lapin liiton 
järjestämässä brändi-työpajassa kesäkuussa 2022 Lapin kunnat ja 
muut sidosryhmät antoivat laajan kannatuksen brändimarkkinoinnin 
muutokselle. Markkinoinnin ja viestinnän vaikuttavuuden 
lisäämiseksi rakennetaan uudenlaista yhteistyötä ja synergiaa 
kuntien, omistajatahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Matkailumarkkinoinnin rinnalle on nousemassa vahvasti 
osaajamarkkinointi kaikkien Lapin kuntien kärsiessä osaavan 
työvoiman saatavuudesta. Brändimarkkinoinnin uudistamista ja 
House of Laplandin uutta toimintamallia on esitelty myös Lapin 
kunta- ja aluekehityspäivillä syyskuussa. 
 
Muutos toteutuu kahdessa vaiheessa:  
 
1. Palvelusopimusten tekeminen kaikkien Lapin kuntien kanssa 
House of Laplandin perusrahoituksesta vuodelle 2023 (lokakuu 
2022) 
 
2. Uuden toimintamallin rakentaminen brändipöydän kokoontumisten 
kautta (alkaen 8.11.2022). Brändipöydässä sovitaan Lapin 
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Elinvoimalautakunta § 88 10.11.2022 
Kunnanhallitus § 188 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

yhteismarkkinoinnin painopisteistä, toimenpiteistä, yhteistyöstä, 
rooleista sekä toimenpiteiden resursseista ja rahoituksesta. 
 
House of Lapland pyytää kuntia osallistumaan House of Laplandin 
toimintaan ja perusrahoitukseen vuonna 2023 palvelusopimuksen 
mukaisesti. Palvelusopimuksen ydin on uuden toimintamallin 
rakentamisessa, sekä riittävien resurssien ja rakenteen 
turvaamisessa. Toiminta skaalautuu sen mukaan, mitä toimenpiteitä 
varsinaiseen markkinoinnin toteutukseen suunnitellaan 
brändipöytätyöskentelyn kautta. Perusrahoitusosuudet jakaantuvat 
kuntakohtaisesti asukasluvun perusteella. Palvelusopimuspohja on 
sama kaikille kunnille ja mikäli se hyväksytään, sopimus 
täydennetään kyseisen kunnan tiedoilla ja maksuosuudella. Utsjoen 
kunnan maksuosuus perusrahoitukseen vuonna 2023 on 2450 
euroa.  
 
Kumppanuus toteuttaa kuntastrategian tavoitetta kunnan elinvoiman 
vahvistamisesta sekä matkailuelinkeinojen kehittämisestä.   
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta jatkaa yhteistyötä House of Laplandin kanssa ja 
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan uuden 
palvelusopimuksen vuodelle 2023. Budjettivaraus esitetään 
hallitukselle ja valtuustolle vuoden 2023 talousarviokäsittelyn 
yhteydessä. Utsjoen kunta sitoutuu 2450 euron perusrahoituksen 
maksuosuuteen. Kunnan maksuosuus budjetoidaan 
elinvoimatoimialan talousarvioesitykseen vuodelle 2023 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
Kh 28.11.2022 § 188  

 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta jatkaa yhteistyötä House of Laplandin kanssa ja 
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan uuden 
palvelusopimuksen vuodelle 2023. Budjettivaraus esitetään 
hallitukselle ja valtuustolle vuoden 2023 talousarviokäsittelyn 
yhteydessä. Utsjoen kunta sitoutuu 2450,00 € perusrahoituksen 
maksuosuuteen. Kunnan maksuosuus budjetoidaan 
elinvoimatoimialan talousarvioesitykseen vuodelle 2023. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Elinvoimalautakunta § 88 10.11.2022 
Kunnanhallitus § 188 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jakelu House of Lapland  
 Elinvoimalautakunta  
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Nimeämispyyntö Lapin Helmi-yhteistyöryhmään 
 
74/00.04.00/2022 
 
Kh 28.11.2022 § 189  

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 on ympäristöministeriön ja 
maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jota toteuttavat 
yhdessä ministeriöiden hallinnonalojen organisaatiot. Ohjelman 
toteuttamiseen osallistuu laajasti muita toimijoita, kuten kuntia, 
järjestöjä, yhdistyksiä, paikallisyhteisöjä sekä muita ympäristö- ja 
metsäalan toimijoita. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden 
ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien 
vapaaehtoisuuteen. 
 
Helmi-ohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon 
monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja 
ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, 
perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesiä 
ja rantaluontoa. Tavoitteena on myös edistää ekosysteemipalveluja, 
vesiensuojelua ja hiilensidontaa sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista. Helmi-ohjelma on keskeinen toimenpidekokonaisuus 
Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen 
pysäyttämisessä. 
 
Lapin ELY-keskus pyytää jakelussa mainittuja tahoja nimeämään 
jäsenen ja varajäsenen perusteilla olevaan Lapin alueelliseen 
yhteistyöryhmään. Ehdotukset pyydetään toimittamaan Lapin ELY-
keskuksen kirjaamoon 25.11.2022 mennessä. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää elinvoimajohtaja Tanja Lepistön varsinaiseksi 
jäseneksi Lapin Helmi-yhteistyöryhmään. Kunnanhallitus nimeää 
varajäsenen yhteistyöryhmään.  
 
Päätös: 
 
Aslak Holmberg esitti, että Anni Ahlakorpi nimetään varajäseneksi 
työryhmään. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
 
Jakelu Lapin ELY-keskus  
 Nimetyt jäsenet  
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Jäsenen nimeäminen ympäristönsuojelumääräysten laadinnan työryhmään 
 
30/00.04.02/2020 
 
Kh 28.11.2022 § 190  

Arktisen Lapin ympäristöjaosto on 12.10.2022 § 31 esittänyt 
ympäristönsuojelun toiminta-alueen kunnille, että ne nimeävät 
jäsenensä (1–2 hlöä) ympäristönsuojelumääräysten laadinnan 
työryhmään 31.1.2023 mennessä. Työryhmän on määrä kokoontua 
ensimmäisen kerran vuoden 2023 kevättalvella. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää elinvoimajohtaja Tanja Lepistön kunnan 
edustajaksi Arktisen Lapin ympäristönsuojelumääräysten laadinnan 
työryhmään. 
 
Kokouksessa annettu muutosehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää elinvoimajohtaja Tanja Lepistön kunnan 
edustajaksi Arktisen Lapin ympäristönsuojelumääräysten laadinnan 
työryhmään. Kunnanhallitus nimeää kiinteistöinsinööri Mirja 
Savolaisen varajäseneksi työryhmään.  
 
Päätös: 
 
Muutosehdotus hyväksyttiin. 
 
Tauko klo 11.05-11.15. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset jäsenet olivat läsnä 
kokouksessa. 

  
 
Jakelu Arktisen Lapin ympäristönsuojelu  
 Nimetyt jäsenet 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan ruokapalveluiden järjestäminen 1.1.2023 
 
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 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 
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 omistaja-
asiakkaille 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. 
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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 
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. 

  
Kh 17.10.2022 § 168 
  

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen 
siirtyessä hyvinvointialueiden toiminnaksi kunnat eivät voi itse 
tuottaa palveluja hyvinvointialueelle, vaan toiminta on yhtiöitettävä. 
Myynti hyvinvointialueelle on toimintaa markkinoilla ja se tulee antaa 
yhtiön tehtäväksi. Vastaavasti hyvinvointialueen tulee soveltaa 
hankintalakia, kun se hankkii palveluita kunnan omistamalta yhtiöltä. 
 
Utsjoen kunnanhallitus on 17.1.2022 on ottanut kantaa Lapin 
Hyvinvointialueen selvityspyyntöön, että Utsjoen kunnan 
ateriapalvelut siirtyy hyvinvointialueen ja kuntien omistamaan 
yhtiöön (in house) 1.1.2023. 
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Hyvinvointialue on perustanut Lapin Ateriapalvelut Oy – nimisen 
yhtiön 30.6.2022, jonka tarkoituksena on toimia tukipalveluyhtiönä, 
joka tuottaa ruokapalveluja osakkeenomistajilleen. Lapin 
Ateriapalvelut Oy vastaa omistajakuntien alueen sote-asiakkaiden 
sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen aterioista. 
 
Lapin hyvinvointialue on lähestynyt niitä kuntia, jotka ovat alustavasti 
ilmoittaneet kiinnostuksensa yhteiseen in house yhtiöön mukaan 
lähtemiseen ruokapalvelujen osalta. Näitä kuntia ovat Utsjoki, Inari, 
Sodankylä, Savukoski, Muonio, Enontekiö, Kolari, Ylitornio ja 
Tervola. Hyvinvointialue on valmistellut osakassopimusluonnoksen, 
osakeannin ehdot ja yhtiöjärjestyksen, joita kuntien on ollut 
mahdollista kommentoida.  
 
Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakassopimusluonnoksessa ehdotetaan, 
että Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakaspohja laajennetaan 
osakeannilla elo-syyskuussa 2022 siten, että yhtiön lopullinen 
omistus olisi seuraava. Lapin hyvinvointialue olisi 100 osaketta 
(50,3%) ja osakkaina olevat kunnat 99 osaketta (49,7% asukasluvun 
mukaan). Hallituspaikkoja 5 jäsentä: Kunnilla 2 jäsentä ja Lapin 
Hyvinvointialueella 3 jäsentä ja puheenjohtaja Lapin 
hyvinvointialueen nimeämä hallituksen jäsen. 
 
Tämä ehdotettu jako ei sopinut omistusosuuksissa mukana oleville 
kunnille, koska kuntien itsemääräämisoikeuden perusteella kunnilla 
tulee säilyä enemmistö yhtiössä. Kunnat edelleenkin vastaa 
sivistyspalveluiden ja varhaiskasvatuksen aterioista. Kunnat antoivat 
asiasta yhteisen kannanoton (22.8.2022).  
 
Kannanotossa mukana olevien kuntien ehdotus on,että Lapin 
Ateriapalvelujen Oy:n osakeantiin seuraavasti, Lapin 
hyvinvointialueelle 11%:n ja kunnille 89 %:n omistusosuus, jossa 
osakkeet annetaan kuntien merkittäväksi niiden asukaslukujen 
suhteessa ja hallituspaikkoja 6 varsinaista jäsentä. 
Hyvinvointialueella yksi (1) hallituspaikkaa ja kunnilla viisi (5) 
hallituspaikkaa, joista yksi puheenjohtaja. 
 
Lapin hyvinvointialuehallitus teki 14.9.2022  päätöksen 
ruokapalvelujen järjestämisestä Lapin hyvinvointialueella. 
Päätöksessä ei huomioitu kuntien jättämää kannanottoa 
omistusosuudessa, vaan osuudet pysyi samana. Tämän 
seurauksena useat kunnat ovat käynnistäneet vaihtoehtoisen tavan 
selvitykset hoitaa ruokapalvelut vuodenvaihteen jälkeen. Myös Lapin 
hyvinvointialue käy asiasta vielä kuntien kanssa neuvotteluja 
lokakuun 2022 aikana. Aikataulu on erittäin tiukka. Kuntien tulee 
ilmoittaa mukaanmenosta Lapin Ateriapalvelut yhtiöön 31.10.2022 
mennessä. 
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Sodankylän kunnanhallitus on tehnyt 12.9.2022 päätöksen, ettei se 
lähde mukaan Lapin Ateriapalvelut Oy nimiseen In-house yhtiöön, 
vaan selvittää muita vaihtoehtoja. Sodankylän kunnanhallitus on 
päättänyt perustaa 26.9.2022 Pohjois-Lapin Ruoka Oy nimisen 
yhtiön. Sodankylä on kysynyt muiden kuntien kiinnostusta lähteä 
perustettavaan yhteiseen yhtiöön. 
 
Sopimusluonnoksessa yhtiö on Sodankylän kunnan tytäryhteisö ja 
noudattaa Sodankylän kunnan kulloinkin voimassa olevaa 
konserniohjetta. 
 
Pohjois-Lapin Ruoka yhtiössä on vähintään viisi (5) 
jäsentä.Sodankylän kunta valitsee hallitukseen yhden (1) jäsenen ja 
osakkaina olevat kunnat ja hyvinvointialue valitsevat kukin yhden(1) 
jäsenen. Osakkailla olevilla kunnilla voi olla hallituksessa myös 
yhteinen edustaja. Hallituskausi on kaksi (2) vuotta.  
 
Utsjoen kunnalla on kaksi vaihtoehtoa ruokapalveluiden 
järjestämiseksi 1.1.2023: Joko liittyä osakkaaksi Lapin Ateriapalvelut 
Oy.n yhtiöön tai liittyä osakkaaksi Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n yhtiöön. 
Oman ateriapalveluyhtiön perustaminen ei ole Utsjoen kokoiselle 
pienelle kunnalle realistinen vaihtoehto.  
 
Kahden yhtiön välinen vertailu on tehty olemassa olevien tietojen 
perusteella. Vertailun kannalta hyödyllisiä ateriakustannustietoja ei 
ole ollut vielä käytettävissä. Vertailussa painottuvat näkökulmat, 
jotka tukevat Utsjoen kunnan vaikutusmahdollisuuksia aterioiden 
sisältöön, laatuun ja hintaan ottaen huomioon pienen kunnan 
ateriamäärät sekä syrjäisestä sijainnista aiheutuvat suhteellisen 
korkeat logistiset kustannukset. Molempiin yhtiöihin liittymiseksi 
kunnan tulee sijoittaa yhtiön perustamispääomaan arviolta noin 
15.000 euron suuruinen alkupääoma, joka sisällytetään kunnan 
toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2023. Kustannukset 
tarkentuvat osakkaaksi liittymisen jälkeen, kun on tiedossa yhtiöiden 
osakkaiden lopullinen määrä ja osakkeiden jakautuminen. 
 
Oheismateriaalina yhtiöiden vertailu, molempien yhtiöiden 
liittymissopimukset sekä yhtiöjärjestyksen luonnokset ja kuntien 
alustava kannanotto in-house yhtiön osakkeiden jakautumisesta. 
 
Ehdotus: 
 
Annetaan kokouksessa. 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta lähtee 
mukaan Sodankylän kunnan perustamaan Pohjois-Lapin Ruoka Oy 
nimiseen yhtiöön. 
 
Päätös: 
 
Kokouksessa annettu ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tauko klo 13.52-13.58. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt ovat läsnä 
kokouksessa. 

  
Valt 27.10.2022 § 54 
  

Oheismateriaalina yhtiöiden vertailu, molempien yhtiöiden 
liittymissopimukset sekä yhtiöjärjestyksen luonnokset ja kuntien 
alustava kannanotto in-house yhtiön osakkeiden jakautumisesta. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto päättää, että Utsjoen kunta lähtee mukaan Sodankylän 
kunnan perustamaan Pohjois-Lapin Ruoka Oy nimiseen yhtiöön. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

Kh 28.11.2022 § 191  
 
Utsjoen kunnanvaltuusto on päättänyt 27.10.2022, että Utsjoen 
kunta lähtee mukaan Sodankylän kunnan perustamaan Pohjois-
Lapin Ruoka Oy nimiseen inhouse-yhtiöön. Yhtiön valmistelut ovat 
jatkuneet ja yhtiön liittymissopimus, yhtiöjärjestys, osakeannin ehdot 
sekä henkilöstön siirtosopimus ovat täsmentyneet. Yhtiön 
valmistelutyö jatkuu edelleen ja työn alla on lisäksi Pohjois-Lapin 
Ruoka Oy:n ja Utsjoen kunnan välinen palvelusopimus. 
 
Pohjois-Lapin Ruoka Oy yhtiöön ovat lähdössä osakkaiksi kunnista: 
Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski ja Pelkosenniemi. Myös Lapin 
hyvinvointialueen aluehallitukselle on tehty esitys liittymisestä yhtiön 
osakkaaksi.  
Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n omistusosuuksiksi on suunniteltu 
seuraavaa jakoa: Sodankylä 30%, Inari 30%, Lapin hyvinvointialue 
20%, Utsjoki 10%, Savukoski 5% ja Pelkoseniemi 5%. Utsjoen 
kunnalla on yksi hallituspaikka yhtiön hallituksessa. 
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Kunnan maksuosuus Pohjois-Lapin Ruoka Oy yhtiön 
osakepääomasta on tarkentumassa korkeintaan 20.000 euroon. 
Maksuosuudet laskutetaan jäsenkunnilta joulukuussa 2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi päivitetyt luonnokset Pohjois-Lapin Ruoka Oy yhtiön 
liittymissopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä, osakeannin ehdoista ja 
henkilöstön siirtosopimuksesta sekä valtuuttaa kunnanjohtajan 
neuvottelemaan ja allekirjoittamaan Utsjoen kunnan puolesta edellä 
mainitut yhtiöön liittymisen asiakirjat sekä tekemään 
palvelusopimuksen. 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan korkeintaan 20.000 euroa vuodelle 
2022 Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n osakkeiden lunastamista varten. 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi, että kunnanjohtaja nimetään Utsjoen kunnan 
edustajaksi yhtiön hallitukseen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Vuonna 2023 toimitettavien vaalien äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat 
 
69/00.00.00/2022 
 
Kh 28.11.2022 § 192  

Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin päättää äänestysalueiden 
vaalipäivän äänestyspaikat. Äänestysaluejakoa ei ole muutettu 
edellisten vaalien jälkeen, joten kunta on jaettu kolmeen 
äänestysalueeseen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2023 toimitettavien vaalien 
vaalipäivän äänestyspaikat ovat aikaisempien vaalien mukaisesti: 
 
Äänestysalue 002 Outakoski 
Karigasniemen monitoimitalo 
99950 Karigasniemi 
 
Äänestysalue 003 Kirkonkylä    PV-äänestysalue 
Kunnanvirasto 
Luossa 1 a 
99980 Utsjoki 
 
Äänestysalue 004 Nuorgam 
Nuorgamin monitoimitalo 
99990 Nuorgam 
 
Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot ovat: 
 
Utsjoen kunnan keskusvaalilautakunta 
Käyntiosoite:  Postiosoite: 
Kunnanvirasto  PL 41 
Luossa 1 a   99981 Utsjoki 
99980 Utsjoki 
puh. 040-188 6111 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Keskusvaalilautakunta  
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Kunnanhallitus § 193 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärän, sijainnin ja aukioloaikojen 
päättäminen 
 
69/00.00.00/2022 
 
Kh 28.11.2022 § 193  

Kunnat, joissa ei ole postikonttoreita, voivat järjestää 
ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan ja muissa 
toimipaikoissaan, joita ovat esimerkiksi kunnanvirasto, kirjasto, 
koulut ja yhteispalvelupisteet, tai hankkimalla palvelun muulta 
luotettavalta taholta. 
 
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22.–28.3.2023 
arkipäivisin klo 8.00-20.00 välisenä aikana sekä lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 10.00-16.00 välisenä aikana. Vaalilain mukaan 
kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyksen toteuttamisesta. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa 
kolme ja ne pidetään avoinna seuraavasti: 
 
Kunnanvirasto 
Valtuustosali 
99980 Utsjoki 
puh. 040 188 6111 
22.3.2023 klo 12.00-17.00 
23.3.2023 klo 12.00-17.00 
28.3.2023 klo 10.00-14.00 
 
Karigasniemen monitoimitalo 
Monitoimitila 
99950 Karigasniemi 
puh. 040 181 0252 
24.3.2023 klo 15.00-19.00 
25.3.2023 klo 10.00-14.00 
 
Nuorgamin monitoimitalo 
Monitoimitila 
99990 Nuorgam 
puh. 040 181 0254 
27.3.2023 klo 15.00-19.00 
 
Ennakkoäänestys laitoksessa sekä kotiäänestys toimitetaan 
erikseen ilmoitettavana aikana. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 193 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Jakelu Keskusvaalilautakunta  
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Kunnanhallitus § 156 05.09.2022 
Kunnanhallitus § 194 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025 
 
53/02.02.00/2022 
 
Kh 05.09.2022 § 156 
  

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 brutto- 
tai 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 2023. Suunnittelun pohjana on ollut 
kuluvan vuoden talousarvio, talousarvion toteutuma sekä edellisen 
vuoden tilinpäätös. Myös pidemmän aikavälin seurantaa on tehty. 
Suunnittelussa on huomioitu tiedossa olevat toiminnalliset muutokset 
liittyen sote-uudistukseen. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu 
Kuntaliiton elokuun ennusteen pohjalta. Ennusteet tarkentuvat vielä 
syksyn kuluessa. 
 
Suunnitelmavuodet 2024-2025 laaditaan vuoden 2023 pohjalta 
huomioiden indeksikorotukset sekä soveltuvin osin toiminnalliset 
muutokset. 
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Kunnanhallitus § 156 05.09.2022 
Kunnanhallitus § 194 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 2023 käsitellään marraskuun valtuuston kokouksessa ja 
talous- ja toimintasuunnitelma joulukuun valtuuston kokouksessa. 
 
Kokouksessa esitellään alustavat arviot hallintokuntien raamiksi 
vuodelle 2023, sekä alustavat tulos- ja rahoituslaskelmat.  
Investointiohjelmasta keskustellaan kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus vahvistaa alustavan talousarvion raamin vuodelle 
2023 seuraavasti: 
 
Kunnanhallitus  
  tulot      50.000        
  menot    925.000       
  netto    875.000      
 
Sivistyslautakunta 
  tulot 1.542.380   
  menot 5.161.830 
  netto 3.619.450 
 
Tekninen lautakunta 
  tulot 1.308.500   
  menot 1.880.705  
  netto    572.205 
 
Elinkeinolautakunta   
  tulot    490.669      
  menot    980.097 
  netto    489.428 
 
Yhteensä  
  tulot 3.391.549   
  menot 8.947.632  
  netto 5.556.083 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Kh 28.11.2022 § 194  

Kunnanjohtaja ja hallintopäälliköt esittelevät talousarvioesityksen. 
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Kunnanhallitus § 156 05.09.2022 
Kunnanhallitus § 194 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Kunnan taloudellinen tilanne sekä investointiohjelman mukaiset 
investoinnit huomioiden on tarpeen varautua lainanottoon 
maksuvalmiuden turvaamiseksi. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 sekä 
taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025 ja esittää ne edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Kokouksessa annettu muutosehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 sekä 
taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025 ja esittää ne edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 
kunnanhallitukselle 250 000 euron lainanottovaltuuden. 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan hoitamaan lainajärjestelyt, 
mm. kilpailutuksen sekä allekirjoittamaan tarvittavat laina-asiakirjat 
ko. lainan nostamiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja Taina Pieski kertoi talousarvioesityksen sisällöstä 
yleisesti. Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi ja elinvoimajohtaja 
Tanja Lepistö esittelivät omien hallintokuntiensa talousarvioesitykset. 
 
Muutosehdotus hyväksyttiin. 
 
Tauko klo 12.55-13.45. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset jäsenet olivat läsnä 
kokouksessa. 

  
 
Liitteet Liite 2 Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 

2024-2025 
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 195 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan hallintosäännön päivitys 
 
22/01.00/2020 
 
Kh 28.11.2022 § 195  

Utsjoen kunnan hallintosääntö määrittelee kunnan hallinnon ja 
toiminnan järjestämistä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyjä 
ellei laissa ole toisin säädetty. Edellinen kunnan hallintosääntö on 
hyväksytty valtuustossa 19.6.2017. 
 
Kunnan hallintosääntöä on päivitettävä kunnan organisaation 
muuttuessa sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 
hyvinvointialueelle. Samalla aiemmin tänä vuonna kunnassa 
päätetyt organisaatiomuutokset päivitetään hallintosääntöön. Lisäksi 
hallintosääntöön esitetään toiminnallisia sekä kunnan organisaatioon 
liittyviä tarpeellisia uudistuksia sekä päivitetään johtavien 
virkamiesten virkanimikkeet. Uuden hallintosäännön on tarkoitus 
tulla voimaan 1.1.2023.  
 
Keskeisimmät muutokset hallintosääntöön ovat: 
 
1. Perusturvalautakunnan lakkauttaminen  
 
Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 kunnalta 
Lapin hyvinvointialueelle kunnassa ei ole enää tarvetta 
perusturvalautakunnalle. Eräät nykyisen perusturvalautakunnan 
vastuulla olevat yksittäiset kunnan vastuulle jäävät tehtävät 
sijoitetaan elinvoima- ja teknisen lautakunnan vastuulle. Kunnasta 
poistuu myös perusturvajohtajan virka. 
 
2. Sivistystoimen saamen- ja suomen kielisten jaostojen 
lakkauttaminen 
 
Kunnanvaltuusto on päättänyt 7.4.2022 lakkauttaa sivistystoimen 
kielijaostot ja niiden tehtävät siirretään sivistyslautakunnalle.  
 
3. Teknisen ja elinvoimalautakuntien yhdistäminen 
 
Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle kunnan rooli 
elinvoiman vahvistamisessa korostuu entisestään. Maapolitiikka, 
kaavoitus, asunto- ja kiinteistöasiat ovat vahvasti sidoksissa kunnan 
elinvoiman ja elinkeinopolitiikan kehittämiseen. Utsjoen kohtaaman 
äkillisen rakennemuutoksen seurauksena teknisen ja 
elinvoimatoimialojen yhteiset strategiset tavoitteet ja saumaton 
yhteistyö ovat kunnan kriittisiä menestystekijöitä. Kumpaakaan 
toimialaa ei voida tarkastella pienessä kunnassa toisistaan irrallisina. 
Tästä syystä teknisen ja elinvoimatoimialan asioiden 
virkamiesvalmistelu ja poliittinen käsittely olisi strategisesti 
tarpeellista yhdistää yhden yhdistetyn lautakunnan vastuulle. 
Uudistus keventäisi myös hallintoa ja tehostaisi resurssien käyttöä. 
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Kunnanhallitus § 195 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Uudistus koskisi teknisen ja elinvoimalautakuntien yhdistämistä 
yhdeksi elinvoima- ja tekniseksi lautakunnaksi, jossa olisi 9 jäsentä. 
Tekninen ja elinvoimatoimialat säilyisivät omina toimialoinaan 
talousvastuineen. Virkamiesten ja toimihenkilöiden tehtävät eivät 
lautakuntien yhdistämisen myötä muuttuisi.  
Toimialojen mahdollista myöhempää yhdistämistä voidaan 
tarvittaessa arvioida mm yhdistetystä lautakuntatyöskentelystä 
saatujen kokemusten perusteella vuoden 2024 toiminta- ja 
taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä.  
 
Ehdotus:  
 
Kunnanhallitus hyväksyy esitettäväksi valtuustolle kunnan uuden 
hallintosäännön voimaan astuvaksi 1.1.2023.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 3 Hallintosääntöluonnos 
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 196 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
Kh 28.11.2022 § 196  

Kuullaan talouskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Kunnanhallitus § 197 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimielimien päätökset 
 
Kh 28.11.2022 § 197  

Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päi-
vän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on ot-
to-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan 
ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus 
tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty vi-
ranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimus-
ajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätök-
set läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämi-
seen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla pääte-
tään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. 
Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, 
mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen ko-
kouksissa. 
 
Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla:  
Tekninen lautakunta 11.10.2022, tekninen lautakunta 8.11.2022, 
elinvoimalautakunta 10.11.2022, perusturvalautakunta 16.11.2022 ja 
sivistyslautakunta 17.11.2022. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja 
toteaa, ettei KuntaL 51 §:n mukaista otto-oikeutta ole käytetty. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 198 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Kh 28.11.2022 § 198  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat asiapaperit: 

 
Kuntaliitto - Vuoden 2023 eduskuntavaalit 
 - Kopioston valokopiontisopimus 2023-2025 
 
Kuntatyönantajat - SOTE ry:n ja KT:n välisen työriidan ratkaisemiseksi tehdyn 

sovintoehdotuksen noudattaminen kunta- ja hyvinvointialalla, Kunta- 
ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimuksia noudatetaan myös 
SOTE ry:n jäseniin 1.5.2022 alkaen 

 
Lapin hyvinvointialue - Hyvinvointialueen aluehallitus; Pöytäkirjan ote 9.11.2022 § 350 

Ruokapalvelujen järjestäminen Lapin hyvinvointialueella 
 - Hyvinvointialueen aluehallitus; Pöytäkirjan ote 9.11.2022 § 351 

Hyvinvointialuestrategia 
 
Museovirasto - Muinaismuistolain (295/1963) 11 §:n mukainen kiinteään 

muinaisjäännökseen kajoaminen 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

− Päätös, Utsjoen kunnanvaltuusto 6.5.2021 § 7, Sivistystoimen 
organisaatiomuutos, valittajat Pirjo Länsman-Kiimalainen ja 
Ilmari Tapiola 

− Päätös, Utsjoen kunnanvaltuusto 6.5.2021 § 6, Utsjokisuun ja 
Saamelaislukion rehtorin kielitaitovaatimuksena on suomi, 
valittaja Ilmari Tapiola 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - Palvelujärjestelmän varautuminen sähkökatkoihin talvikaudella 

2022-2023 
 
Utsjoen kunta - Lausunto, Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi 

lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen 
vesistössä vuonna 2023 

 
Valtiovarainministeriö - Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 

myöntäminen vuonna 2022 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Tauko klo 14.35-14.45. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset jäsenet olivat läsnä 
kokouksessa.
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Kunnanhallitus § 199 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisoituminen vuosille 2023 - 
2024 sekä johtoryhmän jäsen 
 
10/00.04.00/2016 
 
Kh 28.11.2022 § 199  

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on 
lakisääteinen palvelu. Monialaista yhteispalvelua varten  
TE-toimisto nimeää johtoryhmän, johon kuuluvat alueen kunnat, 
Lapin TE-toimisto ja Kela ao. lain mukaan.  
 
Lapin TYP johtoryhmä on nimetty ajalle 2022-2024. Johtoryhmä 
tulee päivittää siten, että hyvinvointialue nimeää jäsenet 
johtoryhmään ja kunnat, Kela ja Te-toimisto päivittävät jäsenensä. 
Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen 
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä 
johtoryhmän toimialueella. 
  
Lapin liitto pyytää Lapin kuntia 22.12.2022 mennessä  
  
1) esittämään kantansa Lapin TYP-toiminnan organisoinnin 
jatkamisesta nykyisellä mallilla eli Lapin liiton johdolla ja yhdellä 
TYP-johtoryhmällä. 
  
2) päivittämään tarvittaessa Lapin TYP-johtoryhmän kunnan 
edustajan ja varajäsenen  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy Lapin TYP-toiminnan organisoinnin 
jatkamisen nykyisellä mallilla. Kunnanhallitus esittää jäseneksi Tanja 
Lepistön ja varajäseneksi Raimo Länsmanin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Lapin liitto  
 Nimetyt henkilöt  
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Tekninen lautakunta § 95 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 200 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan energian säästösuunnitelma 
 
75/09.00/2022 
 
Teknltk 21.11.2022 § 95 
  

Utsjoen kunnan energiankulutus muodostuu lämmityksestä ja 
käyttösähköstä. Kiinteistöjen lisäksi kulutusta tulee yleisten teiden, 
piha-alueiden ja kulkureittien valaistuksesta.  
 
Uusien monitoimitalojen energiaratkaisut ovat moderneja; 
lämmitysmuotona on maalämpö ja lämmön sekä ilmastoinnin säädöt 
on automatisoitu. Tämä mahdollistaa ilmastoinnin ja lämmön käytön 
optimoinnin. Lämmitystapamuutoksia on lisäksi tehty vanhoihin 
kiinteistöihin Karigasniemellä vanhaan koulukeskukseen,palokunnan 
käytössä olevaan hallikiinteistöön ja terveystaloon sekä Utsjoen 
kirkonkylällä virastotaloon.  Lisäksi maalämpökohteita ovat lukion 
asuntola ja Nuorgamin paloasema.  Lopuissa Utsjoen kunnan 
kiinteistöissä on alkuperäinen lämmitysmuoto, sähkö- tai 
öljylämmitys. 
 
Arvio Utsjoen kunnan vuotuisesta sähköenergiakulutuksesta on 
1520 MWh/v, öljyä kuluu 360 000 litraa/vuosi. 
  
Energiansäästöä ja energiatehokkuutta voidaan saavuttaa kolmella 
eri tasolla. Voidaan muuttaa olemassa olevia käyttötapoja, jolloin 
energiansäästö ei edellytä investointeja. Tämän lisäksi voidaan 
tehdä matalan tai korkean kustannustason investointeja, jolloin 
säästöä saavutetaan pidemmällä aikajänteellä energiatehokkuutta 
parantamalla. Esimerkkejä Utsjoen vaihtoehdoista: 
 

• kiinteistökohtainen käytön opastus (esim. valojen, 
näyttötaulujen ja tietokoneiden sammuttaminen) 

• kunnan ylläpitämien teiden valaistuksen rajoittaminen 

• uimahallissa tehtävät toimenpiteet 

• kiinteistöjen hiljaisen ajan lämpötilan, ilmastoinnin ja 
uimaveden säätö 

• lämmityskattiloiden säännöllinen huolto ja säätö 

• valaisimien vaihto energiatehokkaisiin vaihtoehtoihin 

• kiinteistöjen rakenteiden parantaminen (ovet, ikkunat, 
lisäeristys) 

• tarpeettomien kiinteistöjen kylmilleen jättäminen 

• älytermostaattien hankkiminen ja aikaperusteinen lämmön 
säätö 

• lämmitystapamuutokset eli erilaiset energiatehokkaat ratkaisut 
suorasähkön ja öljylämmityksen tilalle. 

 
Kunnilla on keskeinen rooli Suomen ilmasto- ja 
energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämisessä. Kuntien 
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Tekninen lautakunta § 95 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 200 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kiinteistömassa on keskeisessä asemassa tässä työssä. 
Kiinteistöjen käytöstä laadittava strateginen suunnitelma, jonka 
keskeinen osa olisi energiasuunnitelma, tukisi kunnan ilmasto- ja 
energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämistä, kunnan vuotuista 
talouden suunnittelua ja talouden pitkäjänteistä tasapainotusta.  
 
Tässä Utsjoen kunnan taloudellisessa esitetään tehtäväksi 
toimenpiteet, jotka eivät edellytä investointeja.  Tästä poikkeuksena 
tekninen lautakunta on viime kokouksessaan 11.10.2022 
talousarviovalmistelun yhteydessä päättänyt Utsjoen kirkonkylän 
kuntoradan valaisimien muuttaminen led-valoiksi vuonna 2023.  
 
Välittömästi ilman investointeja tehtävät energiansäästötoimenpiteet 
1. Kiinteistökohtainen käytön opastus (valojen, näyttötaulujen ja 

tietokoneiden sammuttaminen) 
2. Kunnan ylläpitämien teiden (Seitatie, Siula, Stuorraluobbal) 

valaistuksen sammutus 23:00 – 06:30, valaistu aika lyhenee 
10 % 

3. Uimahallissa tehtävät toimenpiteet 
1. lauantai-aukiolo pois 
2. arkipäivinä aukioloaika ja saunan lämmitysaika on 

yhtäjaksoinen, aamupäivän (pl. varhaiskasvatus) uinnit 
siirtyvät iltapäivään ennen yleisövuoroja 

3. lasketaan veden lämpötilaa ja uimahallin lämpötilaa 
yhdellä asteella 

4. Kiinteistöjen hiljaisen ajan lämpötilan ja ilmastoinnin säätö 
1. uusilla monitoimitaloilla tämä on mahdollista 

automatisoituna. Hiljainen aika kiinteistöissä kello 21.00-
06.00 

2. kylätalojen käyttäjien opastus lämmityksen säästämiseen 
5. Öljylämmityskattiloiden säännöllinen huolto ja säätö 

1. kunnan kiinteistöhuollon nuohoojaosaamisen avulla 
säännöllinen kattiloiden nuohous 3 kertaa vuodessa, 
arvioitu säästö 10 % öljynkulutuksesta 

6. Tarpeettomien kiinteistöjen kylmilleen jättäminen 
1. kiinteistötyöryhmän suunnitelma valmistuu helmikuun 

2023 loppuun mennessä 
  

Kunnassa ei ole tällä hetkellä riittävän tarkkaa käyttöpistekohtaista 
kulutuksenseurantaa, jotta yllä olevien toimenpiteiden 
kulutusvaikutus voitaisiin arvioida kohta kohdalta. Konservatiivinen 
arvio on, että yllä mainituilla toimenpiteillä on saatavissa säästöä 

• öljylämmityksessä 90 000 € (öljyn hinnalla 1,4 €/l) 

• sähkönkulutuksen säästö arvioidaan olevan 12 000 € 
verrattuna tilanteeseen, että nyt esitettyjä 
säästötoimenpiteitä ei tehtäisi. 

 
Ehdotus: 
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Tekninen lautakunta § 95 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 200 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tehdään ylläkuvatut energiansäästötoimenpiteet 1-6 kunnan 
energiansäästötoimenpiteinä vuonna 2023. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

Kh 28.11.2022 § 200  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee energiansäästötoimenpiteet tiedoksi, ja 
esittää ne edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 94 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 201 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha lämmityskustannusten kattamiseksi 
 
13/02.02.01/2020 
 
Teknltk 21.11.2022 § 94 
  

Merkittävästi kohonnut öljyn hinta vuodesta 2021 on vaikuttanut 
lämmityskustannusten nousuun huomattavasti. Öljyn hinta on 
noussut 45 % vuodesta 2021 vuoteen 2022.  
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle lisämäärärahaa kiinteistöjen lämmityskustannusten 
kattamiseksi, kustannuspaikalle 1715200002, tilille 456012 yhteensä 
100.000 euroa.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
  

Kh 28.11.2022 § 201  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 100.000 euroa kiinteistöjen 
lämmityskustannusten kattamiseksi teknisen lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 92 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 202 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Karigasniemen palvelutalon tien rakentamiseen 
 
13/02.02.01/2020 
 
Teknltk 21.11.2022 § 92 
  

Karigasniemen palvelutalon tien rakentamiseen on varattu vuodelle 
2022 investointimäärärahaa 30.000 €. Tien on nyt saatu valmiiksi ja 
todelliset kustannukset ovat yhteensä 38.105,76 €. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle lisämäärärahan, 8.106,00 € myöntämistä 
investointikohteelle 171904150_00009, Karigasniemen palvelutalon 
tie. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
  

Kh 28.11.2022 § 202  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 8.106 euroa Karigasniemen 
palvelutalon tien rakentamiseen teknisen lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 203 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Nuorgamin monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen 
 
77/02.02.01/2022 
 
Kh 28.11.2022 § 203  

Nuorgamin monitoimitalon suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu 
vuodelle 2022 investointimäärärahaa 216.000 €. Toteutuneet 
kustannukset ovat tällä hetkellä 177.520 euroa ja maksamattomia 
urakkasopimuksen mukaisia maksueriä on vielä maksamatta 
127.835 euroa. 
 
Hankkeen viivästymisen takia ylimääräisiä valvojan kustannuksia on 
syntynyt n. 20.000 euroa ja muita asiantuntijapalkkioita n. 5.000 
euroa.    
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 89.400 euroa Nuorgamin 
monitoimitalon suunnitteluun ja rakentamiseen teknisen lautakunnan 
esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 

 
Jakelu Valtuusto  
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Tekninen lautakunta § 93 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 204 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Karigasniemen vanhan koulun saneeraukseen 
 
13/02.02.01/2020 
 
Teknltk 21.11.2022 § 93 
  

Karigasniemen vanhan koulun saneeraukseen on varattu vuodelle 
2022 investointimäärärahaa 121.000 €. Toteutuneet kustannukset 
ovat tällä hetkellä 130.000 euroa ja työt ovat hieman vielä 
sähkötöiden osalta kesken. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle 10.000 euron lisämäärärahan myöntämistä 
Karigasniemen vanhan koulun saneeraukseen liittyvien töiden 
loppuun saattamiseksi.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Tekninen lautakunta toimittaa kunnanhallitukselle erillisen 
selvityksen investointimäärärahan ylityksestä. 
  

Kh 28.11.2022 § 204  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 10.000 euroa Karigasniemen 
vanhan koulun saneeraukseen teknisen lautakunnan esityksen 
mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 68 16.11.2022 
Kunnanhallitus § 205 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määrärahamuutokset ja lisämääräraha, perusturvalautakunta 
 
62/02.02.00/2021 
 
Petultk 16.11.2022 § 68 
  

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.  
 
Vuoden aikana on tehty seuraavat lisämäärärahaesitykset: 
- 194.000 sosiaali- ja terveystoimen toimintojen tuottamiseen ja 
palveluiden ostoihin. 
- 28.840 € määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkanlisän 
maksamiseen. 
- Investointiohjelmaan 2022: Sosiaali- ja terveystoimi, 
terveyskeskuksen Lifecare-ohjelmiston päivitykset/hankinnat, 
kirjataan tuloksi 154.264€.  
 
Lisävalmistelu: 
 
Määrärahamuutokset 
 
Talousarvion toteutuman mukaan osassa toiminnoissa/ 
kustannuspaikoissa menot ovat ylittyneet/ uhkaavat ylittyä ja 
joissakin toiminnoissa/ kustannuspaikoissa menot alittuneet.  
 
Määrärahamuutokset esitetään tällä hetkellä tiedossa olevien 
toimintojen ja palvelujen toteutumisen mukaan, luonnollisesti kaikilta 
osin tarkkaa menoarviota ei voida loppuvuodelle tehdä, koska suurin 
osa sosiaali- ja terveyspalveluista ovat lakisääteisiä, eikä tulevia 
palveluntarpeita voi ennustaa.  
 
Määrärahamuutoksia esitetään tehtäväksi tehtäväalueen sisällä 
sekä tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista 
yhteensä 338.159 €. 
 
Oheismateriaalina v. 2022 talousarvioon tehtävät 
määrärahamuutokset . 
 
Lisämääräraha 
 
Lisämäärärahan tarve johtuu kuntalaisten palvelutarpeiden 
lisääntymisestä mm. asiakaspalvelujen ostoissa, vammaispalvelulain 
ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalveluissa sekä  Covid-19 epidemiasta 
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Perusturvalautakunta § 68 16.11.2022 
Kunnanhallitus § 205 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

aiheutuneista kustannuksista. Myös palkkauskustannuksiin 
joudutaan hakemaan lisämäärärahaa. 
Osa kustannuksista pystytään kattamaan mm. asiakasmaksuilla ja 
Sosiaali- ja terveysministeriöltä haetuilla valtionavustuksilla. 
Valtionavustusta on haettu v. 2022 Covid-19 kustannuksiin sekä 
rajojen terveysturvallisuudesta huolehtimisen kustannuksiin aj. 
2.7.2021-30.6.2022, valtionavustusten käsittely on kesken.  
 
Sosiaali- ja terveystoimen palveluihin esitetään lisämäärärahaa:  
- menot 469.400 
- tulot 204.316 
nettomenot 265.884 
 
Oheismateriaalina esitys lisämäärärahasta. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta 
1) hyväksyy 338.159  €:n määrärahamuutokset talousarvioon 2022. 
2) esittää  valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan: 
 - menot   469.400 € 
 - tulot  204.316 € 
 - netto 265.804 € 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Anna Marja Nikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 
aikana klo 12:25. 

  
Kh 28.11.2022 § 205  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan menot 469.400 €, tulot 204.316 €, 
netto 265.804 € perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Elinvoimalautakunta § 94 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 206 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha elinkeinotoimen tilapäisten palkkakulujen kattamiseksi 
 
Elvltk § 94  

Elinkeinotoimen määräaikaisiin palkkakuluihin on varattu 912 euroa 
vuodelle 2022. Todelliset toteutuneet kustannukset ovat olleet 5088 
euroa.  
 
Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle lisämäärärahaa elinkeinotoimen kulujen kattamiseksi, 
kustannuspaikalle 1712000001, tilille 400021, yhteensä 4176 euroa. 
 
Kokouksessa annettu muutosehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle lisämäärärahaa elinkeinotoimen kulujen kattamiseksi, 
kustannuspaikalle 1712000001, tilille 434201 (ICT-palvelut), 
yhteensä 5158 euroa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin kokouksessa annetun muutosehdotuksen mukaisesti. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.22. 

  
Kh 28.11.2022 § 206  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan 5.158 euroa elinvoimalautakunnan 
esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Kunnanhallitus § 170 17.10.2022 
Kunnanhallitus § 207 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 ohjausryhmän nimeäminen 
 
17/10.02.00/2020 
 
Kh 17.10.2022 § 170 
  

Lapin liitto pyytää nimeämään Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 
ohjausryhmään jäsenet ja heille varajäsenet 25.10.2022 mennessä. 
 
Ohjausryhmään olisi hyvä nimetä kuntien johtavia luottamus- ja 
virkahenkilöitä. Kunnista varsinaisten jäsenten lisäksi 
ohjausryhmään voi asiantuntijana osallistua kunnan kaavoituksesta 
vastaava, mikäli hän ei kuulu varsinaiseen kokoonpanoon. 
 
Ohjausryhmään pyydetään nimeämään sekä naisia että miehiä. 
Mikäli ohjausryhmään valitaan luottamushenkilöitä, tulee ainakin 
heidän osaltaan huomioida tasa-arvon toteutuminen. Ohjausryhmän 
jäsenet edustavat viranomaistahoja, jotka normaalin käytännön 
mukaan vastaavat edustajiensa ansionmenetyksistä ja 
matkakuluista. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet ohjausryhmään, eli 3 
luottamushenkilöä ja yhden viranhaltijan sekä heille varajäsenet. 
 
Päätös: 
 
Aslak Holmberg esitti, että viranhaltijajäseneksi nimetään 
kunnanjohtaja ja varalle elinvoimajohtaja. Anni Ahlakorpi kannatti 
Aslak Holmbergin esitystä. 
 
Aslak Holmberg esitti, että jäseneksi nimetään Niila Laiti ja hänelle 
varajäseneksi Anni Ahlakorpi. 
 
Arto Pohjanrinne esitti, että jäseneksi nimetään Veikko Porsanger ja 
varajäseneksi Marjatta Kordelin. 
 
Vesa Länsman esitti, että jäseneksi nimetään Laura Niittyvuopio-
Valle ja varajäseneksi Urho Guttorm. 
 
Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Tauko klo 14.45-14.48. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt ovat läsnä 
kokouksessa. 
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Kunnanhallitus § 170 17.10.2022 
Kunnanhallitus § 207 28.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kh 28.11.2022 § 207  
 
Niila Laiti on 25.11.2022 ilmoittanut, että hänellä ei ole 
mahdollisuutta osallistua ohjausryhmän työskentelyyn ja pyytänyt 
kunnanhallitusta nimeämään uuden jäsenen hänen tilalleen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus nimeää uuden jäsenen Niila Laitin tilalle 
ohjausryhmään. 
 
Päätös: 
 
Aslak Holmberg esitti, että Anni Ahlakorpi nimetään työryhmän 
varsinaiseksi jäseneksi ja hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi 
nimetään Anni Sofia Niittyvuopio. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

Jakelu Lapin liitto  
 Nimetyt jäsenet  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 179, 180, 181, 182, 184, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
 206 
  

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

 Pykälät 
 183, 185, 187, 188, 189, 190, 199, 207 
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamal:la. 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen kunnanhallitus 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 183, 185, 187, 188, 189, 190, 199, 207 
  
 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. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
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 Valitusaika 
   päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

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
kirjojen toi-
mittaminen 

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 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.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


