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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Uula 14:00 - 16:00 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Lukkari Sammol 14:00 - 16:00 Valtuuston I 
varapuheenjohtaja 

 

 Aikio Mika 14:00 - 16:00 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 Ahlakorpi Anni 14:00 - 16:00 Valtuutettu  
 Guttorm Väinö 14:00 - 16:00 Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta 14:00 - 16:00 Valtuutettu  
 Laiti Niila 14:00 - 16:00 Valtuutettu  
 Manninen Ismo 14:00 - 16:00 Valtuutettu  
 Pohjanrinne Arto 14:00 - 16:00 Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari 14:00 - 16:00 Valtuutettu  
 Wargh Kirsi-Marja 14:00 - 16:00 Varavaltuutettu  
 Nousuniemi Jouni Esa 14:00 - 16:00 Varavaltuutettu  
 Porsanger Veikko 14:00 - 16:00 Varavaltuutettu  
 
Poissa Guttorm Urho Valtuutettu  
 Jaatinen Eeva Valtuutettu  
 Konttinen Pirjo Valtuutettu  
 Länsman Vesa Valtuutettu  
 Niittyvuopio-Valle  Laura Valtuutettu  
 Kontio Päivi vt. Perusturvajohtaja  
 
Muu Pieski Taina 14:00 - 16:00 Kunnanjohtaja  
 Lepistö Tanja 14:00 - 16:00 Elinvoimajohtaja  
 Veskoniemi Virpi 14:00 - 15:45 Sivistysjohtaja-rehtori  
 Länsman Marja 14:00 - 16:00 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Maria Sofia 14:00 - 16:00 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
  
 Uula Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

61 - 74 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Niila Laiti   Veikko Porsanger 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 21.12.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 61 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 15.12.2022 § 61  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
8.12.2022. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
21.12.2022. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 10 varsinaista valtuutettua ja 3 
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että 
Suomen Keskustan valtuutettu Eeva Jaatinen oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Suomen Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen 
vaaliliiton 3. varavaltuutettu Kirsi-Marja Wargh. Suomen Keskustan 
valtuutettu Laura Niittyvuopio-Valle oli ilmoittanut esteen kokoukseen 
osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen 
Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen Kansanpuolueen vaaliliiton 5. 
varavaltuutettu Jouni Esa Nousuniemi. Suomen Keskustan 
valtuutettu Urho Guttorm oli ilmoittanut esteen kokoukseen 
osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäseniä. Suomen Ruotsalaisen 
Kansanpuolueen valtuutettu Vesa Länsman oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle ei saatu varajäsentä. Suomen 
Kristillisdemokraattien valtuutettu Pirjo Konttinen oli ilmoittanut 
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu 
varajäseneksi Perussuomalaisten, Kansallisen Kokoomuksen ja 
Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliiton 1. varavaltuutettu Veikko 
Porsanger. 
 
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo § 61 
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Valtuusto § 62 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 15.12.2022 § 62  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niila Laiti ja Veikko Porsanger. 
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Valtuusto § 63 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 15.12.2022 § 63  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Mika Aikio esitti, että tiedoksi saatettavien asioiden kohdalla kuullaan 
Tenon kalastussääntöneuvotteluihin liittyvä tiedonanto. 
 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti täydennettynä 
Mika Aikion tekemällä esityksellä. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2022 7 
 
Kunnanhallitus § 195 28.11.2022 
Valtuusto § 64 15.12.2022 
 

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 
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Kunnanhallitus § 195 28.11.2022 
Valtuusto § 64 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

tarpeellista yhdistää yhden yhdistetyn lautakunnan vastuulle. 
Uudistus keventäisi myös hallintoa ja tehostaisi resurssien käyttöä. 
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. 

  
Valt 15.12.2022 § 64  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan uuden hallintosäännön voimaan 
astuvaksi 1.1.2023. 
 
Päätös: 
 
Ilmari Tapiola esitti, että yhdistettyyn elinvoima ja tekniseen 
lautakuntaan nimetään 7 jäsentä. Mika Aikio kannatti Ilmari Tapiolan 
esitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty kannatettu esitys 
koskien yhdistetyn elinvoima ja teknisen lautakunnan jäsenmäärää. 
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa 
JAA on kunnanhallituksen esitys (9 jäsentä) ja EI Ilmari Tapiolan 
kannatettu esitys (7 jäsentä). Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä 
annettiin yhteensä 13 kpl, josta JAA ääniä 7 kpl ja EI ääniä 6 kpl. 
Äänestysluettelo liitteenä nro 3. Äänestyksen perusteella 
jäsenmääräksi vahvistettiin kunnanhallituksen esittämä 9 jäsentä. 
 
Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön voimaan astuvaksi 
1.1.2023. 

  
 
Liitteet Liite 2 Hallintosääntöluonnos 
 Liite 3 Äänestysluettelo § 64 
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Kunnanhallitus § 195 28.11.2022 
Valtuusto § 64 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 156 05.09.2022 
Kunnanhallitus § 194 28.11.2022 
Valtuusto § 65 15.12.2022 
 

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 
Valtuusto § 65 15.12.2022 
 

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. 
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Kunnanhallitus § 156 05.09.2022 
Kunnanhallitus § 194 28.11.2022 
Valtuusto § 65 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kh 28.11.2022 § 194 
  

Kunnanjohtaja ja hallintopäälliköt esittelevät talousarvioesityksen. 
 
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. 

  
 
Valt 15.12.2022 § 65  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2023 sekä 
taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025. 
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Kunnanhallitus § 156 05.09.2022 
Kunnanhallitus § 194 28.11.2022 
Valtuusto § 65 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuusto myöntää kunnanhallitukselle 250 000 euron 
lainanottovaltuuden kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Kunnanjohtaja Taina Pieski esitteli talousarvioesityksen valtuuston 
jäsenille. 
 
Ilmari Tapiola esitti, että investointiohjelmaan varataan 
laskettelumäen rakentamisen suunnitteluun 10 000 euroa ja Ellin 
polun lähtöpaikan rakentamisen suunnitteluun 10 000 euroa. 
Sammol Lukkari ja Mika Aikio kannattivat Ilmari Tapiolan esitystä. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty kannatettu esitys 

koskien vuoden 2023 investointiohjelman muutosta. Puheenjohtaja 
totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on 
kunnanhallituksen esittämä investointiohjelma ja EI Ilmari Tapiolan 
esittämä täydennetty investointiohjelma. Äänestysjärjestys 
hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 13 kpl, josta JAA ääniä 8 kpl 
ja EI ääniä 5 kpl. Äänestysluettelo liitteenä nro 5. Äänestyksen 
perusteella valtuusto hyväksyi investointiohjelman kunnanhallituksen 
esityksen mukaisena. 

 
 Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 sekä 

taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025. Lisäksi valtuusto myönsi 
kunnanhallitukselle 250 000 euron lainanottovaltuuden. 

  
 
Liitteet Liite 4 Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat vuosille 

2024-2025 
 Liite 5 Äänestysluettelo § 65 
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Kunnanhallitus § 8 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 168 17.10.2022 
Valtuusto § 54 27.10.2022 
Kunnanhallitus § 191 28.11.2022 
Valtuusto § 66 15.12.2022 
 

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. 
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Hyvinvointialueen kannalta ruokapalvelujen järjestäminen 
pelkästään omana palveluna olisi erittäin haasteellista, mikäli 
toiminnan tulee olla käynnissä 1.1.2023. Suurimmat haasteet tulevat 
tilakysymyksistä, koneista, laitteista ja henkilöstöstä. Hyvinvointialue 
voi myös kilpailuttaa tarvitsemansa palvelut markkinoilla. 
Kilpailuttamisen lopputulos voisi olla hyvin monitahoinen. Isoimmat 
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 
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Utsjoen avopalvelukeskus voi myydä Utsjoen aspaan 
ateriapalveluita, jos hyvinvointialue on tehnyt palvelusopimuksen 
aspan kanssa. 
 
4) Jokin muu vaihtoehto 
 
Muu vaihtoehto voi olla jokin edellisten kohtien 1 - 3 yhdistelmä 
esim. alueelliset sidosyksiköt tai muu alueellisesti rajattu ratkaisu. 
Kunta voi myös teoriassa perustaa markkinoilla toimivan 
osakeyhtiön, joka voisi osallistua mahdollisiin hyvinvointialueen 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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Ehdotus: 
 
Annetaan kokouksessa. 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
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. 
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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. 
 
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. 

  
Valt 15.12.2022 § 66  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy 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. 
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Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan korkeintaan 20.000 euroa 
vuodelle 2022 Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n osakkeiden lunastamista 
varten. 
 
Valtuusto hyväksyy, että kunnanjohtaja nimetään Utsjoen kunnan 
edustajaksi yhtiön hallitukseen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Keskushallinto  
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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. 
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Kunnilla on keskeinen rooli Suomen ilmasto- ja 
energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämisessä. Kuntien 
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. 
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Tekninen lautakunta § 95 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 200 28.11.2022 
Valtuusto § 67 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
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. 

  
 
Valt 15.12.2022 § 67  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto merkitsee energiansäästötoimenpiteet tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Tekninen lautakunta § 94 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 201 28.11.2022 
Valtuusto § 68 15.12.2022 
 

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. 

  
 
Valt 15.12.2022 § 68  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 100.000 euroa vuodelle 2022 
kiinteistöjen lämmityskustannusten kattamiseksi kunnanhallituksen 
esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2022 26 
 
Tekninen lautakunta § 94 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 201 28.11.2022 
Valtuusto § 68 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Virpi Veskoniemi poistui kokouksesta klo 
15.45. 

  
 
Jakelu Tekninen lautakunta  
 Kirjanpito  
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Tekninen lautakunta § 92 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 202 28.11.2022 
Valtuusto § 69 15.12.2022 
 

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. 

  
 
Valt 15.12.2022 § 69  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 8.106 euroa v. 2022 
investointiohjelmaan Karigasniemen palvelutalon tien rakentamiseen 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Tekninen lautakunta § 92 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 202 28.11.2022 
Valtuusto § 69 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jakelu Tekninen lautakunta  
 Kirjanpito  
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Kunnanhallitus § 203 28.11.2022 
Valtuusto § 70 15.12.2022 
 

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.  

 
Valt 15.12.2022 § 70  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 89.400 euroa vuoden 2022 
investointiohjelmaan Nuorgamin monitoimitalon suunnitteluun ja 
rakentamiseen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Tekninen lautakunta  
 Kirjanpito  
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Tekninen lautakunta § 93 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 204 28.11.2022 
Valtuusto § 71 15.12.2022 
 

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. 

  
 
Valt 15.12.2022 § 71  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 10.000 euroa v. 2022 
investointiohjelmaan Karigasniemen vanhan koulun saneeraukseen 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
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Tekninen lautakunta § 93 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 204 28.11.2022 
Valtuusto § 71 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 
Jakelu Tekninen lautakunta  
 Kirjanpito  
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Perusturvalautakunta § 68 16.11.2022 
Kunnanhallitus § 205 28.11.2022 
Valtuusto § 72 15.12.2022 
 

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 
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Perusturvalautakunta § 68 16.11.2022 
Kunnanhallitus § 205 28.11.2022 
Valtuusto § 72 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalveluissa sekä  Covid-19 epidemiasta 
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. 
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Perusturvalautakunta § 68 16.11.2022 
Kunnanhallitus § 205 28.11.2022 
Valtuusto § 72 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valt 15.12.2022 § 72  
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan menot 469.400 €, tulot 204.316 
€, netto 265.804 € vuodelle 2022 perusturvalautakunnan budjettiin 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Perusturvalautakunta  
 Kirjanpito  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2022 35 
 
Elinvoimalautakunta § 94 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 206 28.11.2022 
Valtuusto § 73 15.12.2022 
 

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. 

  
 
Valt 15.12.2022 § 73  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan 5.158 euroa vuodelle 2022 
elinvoimalautakunnan budjettiin kunnanhallituksen esityksen 
mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 94 21.11.2022 
Kunnanhallitus § 206 28.11.2022 
Valtuusto § 73 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Jakelu Elinvoimalautakunta  
 Kirjanpito  
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Valtuusto § 74 15.12.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 15.12.2022 § 74  

Päätös: 
 
Mika Aikio kertoi, että Tenon kalastusalueen hallitus on päättänyt 
vetäytyä Tenon kalastussääntöneuvotteluista. Merkittiin tiedoksi. 
 
Kunnanjohtaja Taina Pieski kertoi hallintosääntömuutosta koskevan 
päätöksen täytäntöönpanosta. 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: 
61, 62, 63, 67, 74 

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 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 

  

 

 

päivää 

Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika 

   

 

 

päivää 

   

 

 

 

   

 

 

 

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

 


