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Utsjoen kunta

4/2018

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Hekkanen Raimo
Porsanger Tuula
Guttorm Rauna
Koivuranta Maija-Liisa
Aikio Riitta
Aikio Eeva-Maarit
Länsman Raimo
Eriksen Kati

Poissa

Klo
10:00 - 12:40
10:00 - 12:40
10:00 - 12:40
10:00 - 12:40
10:00 - 12:40
10:00 - 12:40

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Kehittämispäällikkö,
esittelijä
10:00 - 12:40 Pöytäkirjanpitäjä
10:20 - 11:15 Projektipäällikkö

Röntynen Juha-Matti
Laiti Niila
Guttorm Aarne
Pieski Tarmo
Valle Johan Erik
Nuorgam Eeva
Valle Petteri
Kvist-Aikio Kirsi
Laiti Mauri
Tapiola Ilmari
Porsanger Veikko
Tieva-Niittyvuopio Vuokko

Lisätiedot

§ 50

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Kunnanhallituksen pj
Kunnanhallituksen
edustaja
Kunnanjohtaja

Allekirjoitukset
Raimo Hekkanen
puheenjohtaja

Raimo Länsman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
46 - 56

Pöytäkirjan tarkastus
30.11.2018

Rauna Guttorm
pöytäkirjantarkastaja

Tuula Porsanger
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 04.12.2018 09:00

Minna Lukkari
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 46

4/2018

30.11.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elvltk § 46
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 47

4/2018

30.11.2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elvltk § 47
Ehdotus:
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauna Guttorm ja Tuula Porsanger.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 48

4/2018

30.11.2018

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Elvltk § 48
Ehdotus:
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 49

4/2018

30.11.2018

Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus
Elvltk § 49
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää lautakunnalle talous- ja
tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää lautakunnalle talous- ja
tilannekatsauksen.
Päätös:
Talous- ja tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 50

4/2018

30.11.2018

Hankkeiden tilannekatsaus
Elvltk § 50
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää hankkeiden
tilannekatsauksen. Projektipäällikkö Kati Eriksen pitää Sámi
musihkkaakademiija -hankkeen tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta

§ 33
§ 51

4/2018

8

07.09.2018
30.11.2018

Talousarvio vuodelle 2019, elinvoimalautakunta
108/02.02.00/2018
Elvltk § 33
Oheismateriaalina toimitetaan
- Elinvoimalautakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 20192021
- Talousarvio vuodelle 2019, käyttötalous ja projektit
Talousarvio on laadittu talousarvion ohjeistusta ja raamia
noudattaen.
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee talous- ja
toimintasuunnitelman kokouksessa.
Ehdotus:
Elinvoimalautakunta hyväksyy valmistelun mukaisen talousarvion
perusteluineen vuodelle 2019 ja esittää sen hyväksymistä
valtuustolle.
Päätös:
Petteri Valle esitti, että kunnan tulee varata enemmän rahaa
matkailun kehittämiseen ja aluemarkkinoinnin järjestämiseen.
Matkailu alueella tulee lisääntymään tulevaisuudessa huomattavasti
ja kunnan tulee pystyä vastaamaan sen aiheuttamiin vaikutuksiin.
Elinvoimalautakunta hyväksyy valmistelun mukaisen talousarvion
perusteluineen vuodelle 2019 ja esittää sen hyväksymistä
valtuustolle sekä esittää, että tulevaisuudessa varataan enemmän
rahaa matkailun kehittämiseen ja aluemarkkinoinnin järjestämiseen.

Elvltk § 51
Elinvoimalautakunnan talousarvioon on tehty muutoksia mm.
sisäisten vuokrien tarkennuttua edellisen lautakunnan kokouksen
jälkeen. Oheismateriaalina muutettu talousarvio.
Ehdotus:
Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen ja esittää sen
hyväksymistä valtuustolle.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 52

4/2018

30.11.2018

Matkailuneuvonnan järjestäminen kesällä 2019
27/14.02.00/2014
Elvltk § 52
Utsjoen matkailuneuvonta on järjestetty yhdessä Metsähallituksen
luontopalveluiden kanssa ostopalveluna. Luontopalvelusta
ilmoitettiin, että kesällä 2019 he eivät ole järjestämässä Utsjoella
matkailuneuvontaa.
Ehdotus:
Saatetaan tilanne lautakunnalle tiedoksi ja käydään alustavaa
keskustelua matkailuneuvonnan järjestämisestä kesälle 2019.
Päätös:
Saatettiin tilanne lautakunnalle tiedoksi ja käytiin alustavaa
keskustelua matkailuneuvonnan järjestämisestä kesälle 2019.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 53

4/2018

10

30.11.2018

Määräaikaisen matkailukoordinaattorin palkkaaminen vuodelle 2019
139/01.01.02/2018
Elvltk § 53
Utsjoen alueen matkailu on muutoksessa lohimatkailun vähentyessä
ja kansainvälisen matkailun kehittyessä. Aluemarkkinointia on
kehitetty viime vuosina pääosin hankkeiden kautta. 31.12.2018
päättyvässä Destination Utsjoki -hankkeessa on mm. päivitetty
kunnalle matkailusivustot sekä otettu käyttöön sosiaalisen median
kanavia ja hankittu niihin liittyvää kuva-, video- ja tarina-aineistoa.
Lisäksi on lisätty alueen näkyvyyttä matkailumessuilla ja
workshopeissa, sekä vahvistettu yhteistyötä Inari-Saariselkä
Matkailu Oy:n kanssa. Alueella on vieraillut matkanjärjestäjiä sekä
median edustajia. Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut
Katariina van Boxtel 100 % työsuhteessa.
Aluemarkkinoinnin perustat ovat tällä hetkellä kunnossa. On tärkeää,
että tätä työtä jatketaan ja siihen liittyen esitetään, että Utsjoen
kunnassa kokeillaan osa-aikaisen matkailukoordinaattorin
palkkaamista. Hänen tehtäviään ovat mm. aluemarkkinoinnin
koordinoiminen, verkkosivujen ja sosiaalisen median kehittäminen,
päivittäminen sekä vuorovaikutteisuus, alueen edustaminen
messuilla ja workshoppeissa, Inari-Saariselkä matkailun Oy:n
kanssa tehtävä yhteistyö (ml. media- ja matkanjärjestäjävierailut),
rekrytoinnin edistäminen sekä muut sovittavat tehtävät.
Ehdotus:
Palkataan Katariina van Boxtel 50 % työsuhteeseen ajalle 1.1.31.12.2019 matkailukoordinaattorin nimikkeellä.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 54

4/2018

11

30.11.2018

Utsjoen kulttuurimaisemat kuntoon –hanke
144/00.01.05/2018
Elvltk § 54
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö on valmistellut yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa Utsjoen kulttuurimaisemat kuntoon hankkeen Leader Pohjoisin Lapissa avoimena olevaan hakuun.
Hanketta on esitetty vuoden 2019 talousarvioon. Hankkeen
tavoitteena on tukea Teno- ja Utsjokivarsien ainutlaatuisten
maisemien ja kulttuuriympäristön säilymistä. Käytännössä se
tapahtuu perinnebiotooppeja hoitamalla ja tukemalla alueelle
ominaisen rakennusperinnön säilymistä niiden kunnostukseen
liittyvällä neuvonnalla. Hankkeella tuetaan maisemanhoitoon liittyvän
yritystoiminnan syntymistä alueella sekä aktivoidaan
pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria maisemanhoitotyöhön / -alalle.

Ehdotus:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee hankkeen lautakunnalle.
Päätös:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esitteli hankkeen lautakunnalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 55

4/2018

30.11.2018

Tiedoksi saatettavat asiat
Elvltk § 55
SAAPUNEET:
- Kunnanhallitus 18.09.2018, §111 Valtuuston 18.06.2018
kokouksen täytäntöönpano
- Kunnanhallitus 18.09.2018, §114 Kunnanhallituksen
kokousajankohdat syksylle 2018
- Kunnanhallitus 18.09.2018, §123 Toimielimien päätökset
- Kunnanhallitus 05.11.2018, §132 Valtuuston 16.10.2018
kokouksen täytäntöönpano
Ehdotus:
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 56

4/2018

30.11.2018

Muut asiat
Elvltk § 56
Päätös:
Ei muita asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12:40.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
perusteet
Pykälät
46,47,48,49,50,51,52,54,55,56

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
53

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

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
vaatimusviran
omainen ja Utsjoen elinvoimalautakunta
–aika
PL 41
99981 Utsjoki
Pykälät
53

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
Valitusviannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatiranomainen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
tusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

4/2018
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja
puhelinnumero.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitusasia Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

