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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 04.11.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 48 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 27.10.2022 § 48  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
20.10.2022. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
4.11.2022. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 10 varsinaista valtuutettua ja 2 
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että 
Suomen Keskustan valtuutettu Uula Tapiola oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Suomen Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen 
vaaliliiton 6. varavaltuutettu Leevi Halonen. Suomen Keskustan 
valtuutetetut Laura Niittyvuopio-Valle, Eeva Jaatinen ja Vesa 
Länsman olivat ilmoittaneet esteen kokoukseen osallistumiseen. 
Heille ei saatu varajäseniä. Suomen Sosialidemokraattisen 
Puolueen valtuutettu Niila Laiti oli ilmoittanut esteen kokoukseen 
osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen 
Sosialidemokraattisen Puolueen ja Vasemmistoliiton vaaliliiton 2. 
varavaltuutettu Aulis Nordberg. 
 
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo § 48 
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Valtuusto § 49 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 27.10.2022 § 49  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulis Nordberg ja Leevi Halonen. 
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Valtuusto § 50 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 27.10.2022 § 50  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Todettiin, että tiedoksi saatettavissa asioissa valtuustolle esitellään 
tarkastuslautakunnan 14.10.2022 pyytämä selvitys koskien vuoden 
2021 lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen 
hakemusta sekä Saamelaiskäräjien maksaman kielipesärahoituksen 
käyttöä. 
 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin em. lisäyksellä täydennettynä. 
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Kunnanhallitus § 171 17.10.2022 
Valtuusto § 51 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023 
 
191/02.03.00/2013 
 
Kh 17.10.2022 § 171 
  

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen 
perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 
Seuraavan vuoden veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle 
viimeistään marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti vuodelle 
2023 ilmoitetaan prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella.  
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu 
ja kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Toiminnan 
rahoittamiseksi kuntien verorahoituksen tuloja siirretään valtiolle. 
Merkittävä osa siirrosta tehdään kunnallisveron kautta. Kaikkien 
Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,64 
prosenttiyksikköä. 
 
Vuoden 2022 veroprosentti on 21,00, jonka perusteella kunnan 
tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 muodostuu 8,36 prosenttia.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023 
tuloveroksi 8,36 prosenttia. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Valt 27.10.2022 § 51  

Ehdotus: 
 
Valtuusto vahvistaa vuoden 2023 tuloveroksi 8,36 prosenttia. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Verohallinto  
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Kunnanhallitus § 172 17.10.2022 
Valtuusto § 52 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle 2023 
 
192/02.03.00/2013 
 
Kh 17.10.2022 § 172 
  

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien 
rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun 
se vahvistaa verotusmenettelylain mukaisesti varainhoitovuoden 
tuloveroprosentin. 
 
Vuonna 2022 kiinteistöveron ylä- ja alarajat ovat seuraavat: 

 Min. Max. Utsjoella ka. 
 % % v. 2022 Lapissa 
Yleinen kiinteistövero 0,93 2,00 1,25 1,30 
Vakituisen asunnon kv. 0,41 1,00 0,65 0,53 
Muiden asuinrakennusten 0,93 2,00 1,60 1,22 

 
Voimalaitosten 0,93 3,10 - 
Rakentamaton rak.paikka 2,00 6,00 2,00 

 
Raja-arvoilla kiinteistöveron tuotto on seuraava:  

 Verotusarvo € Min%€ Max% € 
Yleinen kiinteistövero 23.152.348,00 215.316,84 463.046,96 
Vakituisen asunnon kv. 26.316.018,00 107.895,67 263.160,18 
Muiden asuinrakennusten 12.718.025,00 118.277,63 254.360,50 
Rakentamaton rak.paikka        39.706,00        794,12     2.382,36 
Yhteensä € 62.226.097,00 442.284,26 982.950,00 

 
Kiinteistöveron kertymä vuodelta 2021 oli 645.330 euroa. 
Kiinteistöveroa on arvioitu vuodelle 2022 kertyvän noin 805.000 
euroa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2023 
kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 
 
Yleinen kiinteistövero  1,25 
Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 
Muiden asuinrakennusten kv 1,60 
Rakentamaton rak.paikka 2,00 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus § 172 17.10.2022 
Valtuusto § 52 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valt 27.10.2022 § 52  
Ehdotus: 
 
Valtuusto määrää vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 
 
Yleinen kiinteistövero  1,25 
Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 
Muiden asuinrakennusten kv 1,60 
Rakentamaton rak.paikka 2,00 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Verohallinto  
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Kunnanhallitus § 144 05.09.2022 
Valtuusto § 53 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista, Pasi Oikarinen 
 
63/00.02.00/2021 
 
Kh 05.09.2022 § 144 
  

Pasi Oikarinen on 13.7.2022 ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnan 
luottamustoimista. Pasi Oikarinen on perusturvalautakunnan jäsen ja 
varapuheenjohtaja, poliisin neuvottelukunnan varsinainen jäsen sekä 
Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunnan jäsen. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
- valtuusto myöntää Pasi Oikariselle eron kunnan luottamustoimista, 
- valtuusto nimeää perusturvalautakuntaan jäsenen ja  
varapuheenjohtajan, poliisin neuvottelukuntaan varsinaisen jäsenen 
sekä Utsjoen, Tanan ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikuntaan 
jäsenen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 27.10.2022 § 53  

Ehdotus: 
 
Valtuusto 
- myöntää Pasi Oikariselle eron kunnan luottamustoimista, 
- nimeää perusturvalautakuntaan jäsenen ja  varapuheenjohtajan, 
poliisin neuvottelukuntaan varsinaisen jäsenen sekä Utsjoen, Tanan 
ja Karasjoen kuntien yhteistyötoimikuntaan jäsenen. 
 
Päätös: 
 
Valtuusto myönsi Pasi Oikariselle eron kunnan luottamustoimista. 
 
Marjatta Kordelin esitti ryhmän puolesta, että perusturvalautakunnan 
jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi nimetään Veikko Porsanger. 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Marjatta Kordelin esitti ryhmän puolesta, että poliisin 
neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi nimetään Arto 
Pohjanrinne. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Arto Pohjanrinne esitti ryhmän puolesta, että Utsjoen, Tanan ja 
Karasjoen kuntien yhteistyötoimikunnan jäseneksi nimetään Väinö 
Guttorm. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus § 144 05.09.2022 
Valtuusto § 53 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Tauko klo 14.35-14.55. Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti 
nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 2. 

  
 
Liitteet Liite 2 Nimenhuutoluettelo § 53 
 
Jakelu Nimetyt jäsenet  
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Kunnanhallitus § 8 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 168 17.10.2022 
Valtuusto § 54 27.10.2022 
 

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 
toiminnan tulee olla käynnissä 1.1.2023. Suurimmat haasteet tulevat 
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Kunnanhallitus § 8 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 168 17.10.2022 
Valtuusto § 54 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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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Pöytäkirjan tarkastajat: 

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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Kunnanhallitus § 8 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 168 17.10.2022 
Valtuusto § 54 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 § 8 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 168 17.10.2022 
Valtuusto § 54 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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. 
 

  
Jakelu Sodankylän kunta  
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Elinvoimalautakunta § 62 03.06.2022 
Kunnanhallitus § 148 05.09.2022 
Valtuusto § 55 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Turvallinen pyörämatkailu Tenojokilaaksossa -hankkeelle 
 
43/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 62  

Rahoitus hankkeeseen on haettu ELY keskukselta. Hankkeen 
tavoitteena on toteuttaa tarvittavat yleishyödylliset selvitykset 
Tenojokivarteen, joiden avulla alueelle pystytään kehittämään 
turvallista ja vastuullista pyöräilymatkailuliiketoimintaa sekä 
luontomatkailua. Kehitystyön tuloksena tavoitetaan uusia matkailun 
kohderyhmiä alueelle. Toteutettavat selvitykset ovat yleishyödyllisiä 
ja koko kunnan yrittäjiä, kaupallista alaa, sekä muita palvelujen 
tuottajia tukevia. 
 
Hankkeessa toteutetut oleelliset selvitykset sekä kartoitukset tukevat 
vahvasti kunnalla alkanutta TENO Outdoor- pyöräily ja 
luontomatkailu Tenojokilaaksossa hanketta, jonka tavoitteena on 
elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa vastuulliseen matkailuun 
liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla.  
 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahaa menot 45 573 euroa, tulot 45 573 
euroa, netto 0 yllä esitetyn hankkeen toteuttamiseksi.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 
Kh 05.09.2022 § 148 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Turvallinen pyörämatkailu 
Tenojokilaaksossa -hankkeelle menot 45 573 euroa, tulot 45 573 
euroa, netto 0 euroa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 27.10.2022 § 55  

Ehdotus: 
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Elinvoimalautakunta § 62 03.06.2022 
Kunnanhallitus § 148 05.09.2022 
Valtuusto § 55 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan Turvallinen pyörämatkailu 
Tenojokilaaksossa -hankkeelle menot 45 573 euroa, tulot 45 573 
euroa, netto 0 euroa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
  

 
Jakelu Elinvoimalautakunta  
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Elinvoimalautakunta § 57 03.06.2022 
Kunnanhallitus § 175 17.10.2022 
Valtuusto § 56 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Utsjoen digitaalinen elinvoima uDigi -hankeelle 
 
22/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 57  

Hankkeen rahoittaja on EAKR (Lapin liitto). Voimassa olevan 
hankepäätöksen mukaisesti hankkeessa on osatoteuttajana 
ProAgria Lappi Ry. Yhdistys toimii kuitenkin tällä hetkellä ilman 
hallitusta. Hallitus pyritään muodostamaan uudelleen kesäkuun 
ylimääräisessä yhdistyskokouksessa, mutta mikäli yhdistys ei saa 
silloin uutta hallitusta, määrätään sille selvitysmies ja yhdistyksen 
purkautuminen käynnistyy.  
 
Edellä kuvatun muuttuneen tilanteen myötä ProAgria Lappi ry ei voi 
toimia osatoteuttajana hankkeessa ja osatoteuttajan budjetti 
puretaan ja nollataan ja se siirretään hankkeen ostopalveluihin. 
Ostopalveluihin siirrettävä suuruus on 36 000 euroa koko hankkeen 
ajalta (18 000 per vuosi). Tämän muutoksen myötä Utsjoen Kunnan 
omarahoitusosuus kasvaa 3600 eurolla, ollen 10 % ostopalveluista. 
Hankemuutoksen myötä hankkeen uusi kokonaisbudjetti on 190 434 
euroa, josta Utsjoen kunnan rahoitusosuus on kokonaisuudessaan 
19 043 euroa. Tämän myötä alkuperäinen hankkeelle sovittu Utsjoen 
kunnan rahoitus 15 443 euroa ei riitä kattamaan kunnan muuttunutta 
osuutta, 19 043 euroa. Hanke tarvitseekin kunnalta lisämäärärahaa 
puuttuvan 3600 euroa jaettuna vuosille 2022 sekä 2023. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2022 sekä 2023 
seuraavasti: 
 
Vuodelle 2022 lisämäärärahaa 1800 euroa. 
 
Vuosi 2022 menot 95 216 euroa, tulot 85 695 euroa, netto 7721,5 
euroa + haettava lisämääräraha 1800 €/v, jolloin netto olisi yhteensä 
9521 euroa. 
 
Vuodelle 2023 lisämäärärahaa 1800 euroa. 
 
Vuosi 2023, menot 95 218€, tulot 85 696 euroa, netto 7721,5 euroa 
+ haettava lisämääräraha 1800 €/v, jolloin netto olisi yhteensä 9522 
euroa.  
 
Päätös: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa 1800 euroa vuodelle 2022. 
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Elinvoimalautakunta § 57 03.06.2022 
Kunnanhallitus § 175 17.10.2022 
Valtuusto § 56 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Menot 95 216 euroa, tulot 85 695 euroa, netto 7721,5 euroa + 
haettava lisämääräraha 1800 €/v, jolloin netto olisi yhteensä 9521 
euroa. 
 
Vuoden 2023 lisämääräraha käsitellään vuoden 2023 talousarvion 
yhteydessä myöhemmin. 
 

Kh 17.10.2022 § 175 
  

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan uDigi hankkeelle 1800 euroa 
vuodelle 2022. 
 
Vuoden 2023 osuus huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 27.10.2022 § 56  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan uDigi hankkeelle 1800 euroa.  
 
Vuoden 2023 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Elinvoimalautakunta  
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Sivistyslautakunta § 83 21.06.2022 
Kunnanhallitus § 147 05.09.2022 
Valtuusto § 57 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamen kielten etäopetuksen jatkohankkeen lisämääräraha vuodelle 2022 
 
38/00.01.05/2021 
 
Sivltk 21.06.2022 § 83 
  

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen 
jatkohankkeelta jäi vuodelta 2021 käyttämättä avustusta 4830 e, 
jonka käytölle OKM on myöntänyt jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun. 
Tulevalle lukuvuodelle hankkeeseen on ilmoittautunut 165 
oppilasta/opiskelijaa, joista uusia oppilaita on 60. Hankkeen 
oppilasmäärän kasvua 60 %:lla ei ole osattu ennakoida, joten 
vuoden 2021 ylijäämää ehdotetaan siirrettäväksi palkkakuluihin. 
 
Tulot 4830 e 
Menot 5367 e 
Netto 537 e 
 
Asian valmisteli projektipäällikkö Hanna Helander sivistysjohtaja-
rehtori Virpi Veskoniemi 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että Saamen kielten etäopetuksen jatkohankkeelle 2021 
myönnetään lisämäärärahaa 537 e vuodelle 2022: 
Tulot 4830 e 
Menot 5367 e 
Netto 537 e 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 
Kh 05.09.2022 § 147 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi, että Saamen kielten etäopetuksen jatkohankkeelle 
myönnetään lisämäärärahaa 537 e vuodelle 2022: 
 
Tulot 4830 e 
Menot 5367 e 
Netto 537 e 
 
Päätös: 
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Sivistyslautakunta § 83 21.06.2022 
Kunnanhallitus § 147 05.09.2022 
Valtuusto § 57 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 27.10.2022 § 57  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan Saamen kielten etäopetuksen 
jatkohankkeelle seuraavasti: 
 
Tulot 4830 e 
Menot 5367 e 
Netto 537 e 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
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Sivistyslautakunta § 90 13.09.2022 
Kunnanhallitus § 174 17.10.2022 
Valtuusto § 58 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Harrastamisesta virtaa 2 -hanke 
 
43/12.04.03/2021 
 
Sivltk 13.09.2022 § 90 
  
 Vapaa-aikatoimi on saanut Lapin AVI:lta Harrastamisen Suomen 

mallin avustusta 28 000 euroa harrastus- ja kerhotoiminnan 
järjestämiseen lapsille koulupäivien yhteyteen lukuvuodelle 2022-
2023. Avustus kattaa hankkeen kuluista on enintään 80 % ja kunnan 
omavastuuosuuden on oltava vähintään 20 %, eli 7000 euroa. 

 
 Vs. vapaa-aikasihteeri on suunnitellut kerhoja lapsille alkavalle 

lukuvuodelle yhdessä koulujen kanssa. Kerhoja järjestetään 
yhteensä 8, joiden yhteydessä lapsille tarjotaan välipala. Joidenkin 
kerhojen osalta lapsille järjestetään kuljetus koulusta kerhopaikalle. 
Lisäksi kerhoja varten tehdään jotain toimintaa mahdollistavia 
kalustohankintoja. Hankkeen omavastuuosuuden kattaa 
kokonaisuudessaan vapaa-aikasihteerin kahden kuukauden 
palkkakulut hankkeen koordinointikuluina. 

 
 Hankkeen kautta järjestetään seuraavat kerhot: 
 
 Karigasniemi 
 Ammuntakerho 
 Duodji-liikuntakerho 
 Kiipeilykerho-liikuntakerho 
  
 Nuorgam 
 Kepparikerho 
 Uimakerho-kokkikerho 
 Akrobatia-parkourkerho 
 
 Utsjoki 
 Nerf-bofferointikerho 
 Akrobatia-parkourkerho 
     
 Kustannusarvio hankkeelle on 35 000 euroa, kunnan 

omavastuuosuus on 7000 euroa. 
  
 Vuosi 2022  Vuosi 2023  Yhteensä 
 
Tulot  15 000 €  13 000 €  28 000 € 

       
Menot  17 882 €  17 118 €  35 000 € 

      
Netto  -3 576 €  -3 424 €  7000 € 
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Sivistyslautakunta § 90 13.09.2022 
Kunnanhallitus § 174 17.10.2022 
Valtuusto § 58 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle: 
 
1. lisämäärärahan myöntämisen Harrastamisesta virtaa 2 -
hankkeelle valmistelun mukaisesti vuodelle 2022, 
 
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka, 
 
3. vapaa-aikasihteerin yhden kuukauden palkkakulujen siirron 
hankkeelle vuodelle 2022 vapaa-aikatoimen käyttötaloudesta, tällä 
katetaan vuoden 2022 kunnan omavastuuosuus. 
 
4. vuoden 2023 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
Vapaa-aikasihteerin yhden kuukauden palkkakulut huomioidaan 
talousarvion laadinnassa vastaavalla tavalla kuin vuonna 2022. 
 
Päätös: 
 
Ehdotuksen mukaan, vapaa-aikasihteerin 3 576 € palkkakulujen 
siirron hankkeelle vuodelle 2022 vapaa-aikatoimen käyttötaloudesta, 
tällä katetaan vuoden 2022 kunnan omavastuuosuus. 
 
Vuoden 2023 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
Vapaa-aikasihteerin  palkkakulut 3424 € huomioidaan talousarvion 
laadinnassa vastaavalla tavalla kuin vuonna 2022. 
  

 
Kh 17.10.2022 § 174 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi hankkeen lisämäärärahan sekä vapaa-aikasihteerin 
palkkakulujen siirron sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. 
Hankkeelle myönnetään aloituslupa sillä edelletyksellä, että 
valtuusto hyväksyy lisämäärärahaesityksen. Vuoden 2023 osalta 
hanke sekä vapaa-aikasihteerin palkkakuljen siirto huomioidaan 
talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  



Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2022 26 
 
Sivistyslautakunta § 90 13.09.2022 
Kunnanhallitus § 174 17.10.2022 
Valtuusto § 58 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Valt 27.10.2022 § 58  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan Harrastamisesta virtaa 2 
hankkeelle menot 17882 €, tulot 14306 €, netto -3576 €. Lisäksi 
valtuusto hyväksyy vapaa-aikasihteerin palkkakulujen 3 576 € siirron 
hankkeelle vapaa-aikatoimen käyttötaloudesta. 
 
Vuoden 2023 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
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Tekninen lautakunta § 65 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 151 05.09.2022 
Valtuusto § 59 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kaavoituskatsaus 2022 
 
38/10.02/2014 
 
Teknltk 08.07.2022 § 65 
  

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja 
maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista 
kaava-asioista maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan. 
Kaavoituskatsauksen tarkoitus on edistää kansalaisten tiedonsaantia 
ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 
 
Ehdotus: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 
vuodelle 2022 kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen 
valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Kh 05.09.2022 § 151 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan 
kaavoituskatsauksen vuodelle 2022 ja esittää sen edelleen 
valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen esitteli kaavoituskatsauksen 
kunnanhallituksen jäsenille. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 
Valt 27.10.2022 § 59  

Liitteenä kaavoituskatsaus. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
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Tekninen lautakunta § 65 08.07.2022 
Kunnanhallitus § 151 05.09.2022 
Valtuusto § 59 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen esitteli kaavoituskatsauksen 
valtuuston jäsenille. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 

 
Liitteet Liite 3 Kaavoituskatsaus 
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Valtuusto § 60 27.10.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 27.10.2022 § 60  

Päätös: 
 
Kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja-rehtori esittelivät valtuuston jäsenille 
tarkastuslautakunan 14.10.2022 pyytämän selvityksen koskien 
vuoden 2021 lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen 
korotuksen hakemusta sekä Saamelaiskäräjien maksaman 
kielipesärahoituksen käyttöä. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen pe-
rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
Pykälät: 
48, 49, 50, 59, 60 

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 

Valitusosoitus 

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

  Pohjois-Suomenhallinto-oikeus 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
                           Sähköposti:       pohjois-suomi.hao@oikeus.fi       
 Postiosoite: PL 189, 90101 OULU 
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 

  

 

 

päivää 

Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika 
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 

 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2022 31 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

− valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 

− päätös, johon haetaan muutosta 

− miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

− muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija 
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai 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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä. 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

Lisätietoja  

 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


