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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Hekkanen Raimo
Porsanger Tuula
Guttorm Rauna
Laiti Niila
Koivuranta Maija-Liisa
Valle Petteri
Aikio Eeva-Maarit
Länsman Raimo
Aikio Leena

Poissa

Klo
14:00 - 16:10
14:00 - 16:10
14:00 - 16:10
14:00 - 16:10
14:00 - 16:10
14:00 - 16:10
14:00 - 16:10

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Kehittämispäällikkö,
esittelijä
14:00 - 16:10 Pöytäkirjanpitäjä
14:00 - 16:10 Tulkki

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

Lisätiedot

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

Allekirjoitukset
Raimo Hekkanen
puheenjohtaja

Raimo Länsman
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
17 - 27

Pöytäkirjan tarkastus
Utsjoki 8.5.2018

Rauna Guttorm
pöytäkirjantarkastaja

Niila Laiti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 15.05.2018 09:00

Minna Lukkari
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 17

2/2018

08.05.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Elvltk § 17
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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Elinvoimalautakunta

§ 18
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08.05.2018

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Elvltk § 18
Ehdotus:
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauna Guttorm ja Niila Laiti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Elvltk § 19
Ehdotus:
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 20

2/2018

08.05.2018

Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus
Elvltk § 20
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää lautakunnalle talous- ja
tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Talous- ja tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Talous- ja tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
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§ 21

2/2018

08.05.2018

Hankkeiden tilannekatsaus
Elvltk § 21
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää hankkeiden
tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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08.05.2018

Elinkeinojen kehittämisohjelman tilannekatsaus
Elvltk § 22
Elinvoimalautakunnassa on meneillään elinkeinojen
kehittämisohjelman tekeminen vastaamaan Utsjoen kuntastrategiaa.
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää tilannekatsauksen työn
etenemisestä.
Ehdotus:
Tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
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Elinkeinojen kehittämishankkeen projektipäällikön valinta
46/00.01.05/2018
Elvltk § 23
Utsjoen kunta on saanut rahoitusta ELY-keskuksen
maaseuturahastosta Utsjoen elinkeinojen kehittämishankkeelle.
Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, että saadaan aikaan
positiivinen ja eteenpäin vievä kehittämistoiminta, joka näkyy
yritysten liikevaihdon kasvuna ja mahdollisena uutena
yritystoiminnan syntymisenä sekä alueen elinvoiman
vahvistumisena. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2018 – 30.6.2020.
Hankkeen suunniteltu kustannusarvio on 204 800 euroa.
Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö 80 % työajalla 24
kuukaudeksi.
Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö (80 % työajalla, 20 %
elinkeinotoimen muuta työtä) ajalle 1.7.2018 - 30.6.2020.
Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kuntarekryssä, Inarilaisessa,
julkisella ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla. Hakuaika päättyy
3. toukokuuta 2018.
Hakukuulutus on oheismateriaalina. Yhteenveto hakijoista tuodaan
kokoukseen.
Lisätietoja: kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio, 0400151294.
Ehdotus:
Esitys valinnasta tuodaan kokoukseen.
Kokouksessa annettu ehdotus:
Projektipäällikön määräaikaiseen tehtävään valitaan Ulla-Maija
Uusitalo.
Päätös:
Projektipäällikön määräaikaiseen tehtävään valittiin Ulla-Maija
Uusitalo.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saamelaisuus pelissä -hankkeen projektipäällikön valinta
58/00.01.05/2018
Elvltk § 24
Utsjoen kunnan elinkeinotoimi on hakenut ja saanut Leader
rahoitusta Saamelaisuus pelissä –hankkeelle. Hankeaika on
2.2.2018-31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 80 000
€, netto 0 €. Hankkeessa on varattu rahoitusta työntekijälle 2-2,5
htkk/vuosi.
Elinvoimalautakunta on päättänyt 16.3.2018 pidetyssä kokouksessa,
§ 12, että hankkeeseen palkataan hankesihteeri Outi Laiti 2 htkk /
vuosi. Outi Laitin työsuhde hankesihteerinä päättyy 31.7.2018.
Ehdotus:
Elinvoimalautakunta jatkaa Outi Laitin työsuhdetta määräaikaisena
projektipäällikkönä ajalle 1.8.2018-31.12.2020 enintään 25 % osaaikaisuudella hankkeeseen varattujen määrärahojen mukaisesti.
Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen projekti.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna 2018
27/14.02.00/2014
Elvltk § 25
Utsjoen kirkonkylän kesäaikaisen matkailuneuvonnan
järjestämiseksi kunta on tehnyt Metsähallituksen kanssa toistaiseksi
voimassa olevan yhteistyösopimuksen. Kirkonkylän
matkailuneuvonta on vuodesta 1996 järjestetty kesä- syyskuun
välisenä aikana Metsähallituksen luontotuvalla ja vuonna 2017
Áilegas-keskuksessa. Karigasniemen matkailuneuvonta on
järjestetty kylätalo Saivussa yhdessä Karigasniemen
kyläyhdistyksen kanssa. Nuorgamissa oli vuonna 2017 esitteitä ja
kunnan palveluoppaita Rajamarketissa jaettavana.
Ehdotus:
Utsjoen kirkonkylän matkailuneuvonta järjestetään metsähallituksen
kanssa yhteistyössä Áilegas-keskuksessa. Kustannukset jaetaan
puoliksi tilojen vuokran ja henkilön palkkauksen osalta.
Karigasniemen matkailuneuvonta järjestetään edellisen vuoden
tapaan myöntämällä avustus Karigasniemen kyläyhdistykselle.
Avustuksen saamisen ehtona on talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaisten asiapaperien toimittaminen kunnalle. Nuorgamin
matkailuneuvonta järjestetään myöntämällä avustus Ikäsähly ry:lle.
He huolehtivat, että esitteitä on saatavilla Rajamarketissa ja Auralan
säästössä. Elinvoimalautakunta valtuuttaa kehittämis- ja
elinkeinopäällikön sopimaan matkailuneuvonnan järjestämisestä
Metsähallituksen ja edellä mainittujen yhdistysten kanssa.
Päätös:
Karigasniemen ja Nuorgamin matkailuneuvonta järjestetään
ehdotuksen mukaisesti. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö sopii
matkailuneuvonnan järjestämisestä edellä mainittujen yhdistysten
kanssa.
Kirkonkylän matkailuneuvonta järjestetään yhteistyössä
Metsähallituksen kanssa. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö sopii
matkailuneuvonnan sijainnista ja järjestämisestä Metsähallituksen ja
Utsjokisuun kyläyhdistyksen kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinvoimalautakunta

§ 26

2/2018

12

08.05.2018

Tiedoksi saatettavat asiat
Elvltk § 26
SAAPUNEET:
- 31.1.2018 Länsstyrelsen i Norbottens län, Beslut on stöd, Sámi
musihkkaakademiija.
- Valtuusto 21.3.2018, §4 Utsjoen kunnan laaja hyvinvointikertomus
- Valtuusto 21.3.2018, §5 Utsjoen kunnan yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma 2017-2021
- Valtuusto 21.3.2018, §10 Sámi musihkkaakademiija Interreg hanke
- Valtuusto 21.3.2018, §11 Utsjoen elinkeinojen kehittämishanke
- Valtuusto 21.3.2018, §12 Utsjoen matkailun
maankäyttösuunnitelma -hanke
- Valtuusto 21.3.2018, §13 Lisämääräraha Saamelaisuus pelissä
hankkeelle
- 17.4.2018 Lapin ELY-keskus, päätös rahoituksesta, Utsjoen
elinkeinojen kehittämishanke
- 18.4.2018 Lapin liitto, Maksatuspäätös kaudelta 1.1.201731.8.2017, VirtuaaliÁilegas -hanke.
- Kunnanhallitus 20.4.2018, §44 Valtuuston kokouksen 21.3.2018
täytäntöönpano
- Kunnanhallitus 20.4.2018, §54 Toimielimien päätökset
Ehdotus:
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Elvltk § 27
Päätös:
Elinvoimalautakunta velvoittaa kehittämis- ja elinkeinopäällikön
ottamaan yhteyttä Inarin ympäristöyksikköön, jotta ympäristöyksikkö
tekee ympäristötarkastukset kylien julkisivujen siistiksi saamiseksi.
Elinvoimalautakunta huomauttaa kunnanhallitusta, että lautakunta
on tehnyt 27.10.2017 pidetyssä kokuksessa (§19) esityksen
panoraamareitistön rakentamisen jatkamisesta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16:10.

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
17,18,19,20,21,22,26,27

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
23,24,25

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
23,24,25

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:
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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

