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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus    
 
 
Aika 31.01.2022 klo 10:00 - 14:40 
 
Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 

19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 

20 Kunnanjohtajan viran täyttö 7 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Guttorm Väinö 10:00 - 14:40 Puheenjohtaja  
 Länsman Vesa 10:00 - 14:40 Varapuheenjohtaja  
 Kordelin Marjatta 10:00 - 14:40 Jäsen  
 Pohjanrinne Arto 10:00 - 14:40 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 10:00 - 14:40 Jäsen  
 Holmberg Aslak 10:00 - 14:40 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 10:00 - 14:40 Jäsen  
 Tapiola Uula 10:00 - 13:45 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Aikio Mika 10:00 - 14:40 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 
Poissa Konttinen Pirjo Varajäsen  
 Guttorm Urho Varajäsen  
 Hekkanen Eemeli Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Jaatinen Eeva Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Varajäsen  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00 - 14:40 Kunnanjohtaja, 

esittelijä 
 

 Länsman Marja 10:00 - 14:40 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Esko 10:00 - 14:40 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 Väinö Guttorm Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

17 - 20 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 31.1.2022 
 
 
 
Anni Ahlakorpi  Marjatta Kordelin 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 07.02.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Kunnanhallitus § 17 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 31.01.2022 § 17  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Kunnanhallitus § 18 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kh 31.01.2022 § 18  

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Ahlakorpi ja Marjatta Kordelin. 
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Kunnanhallitus § 19 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 31.01.2022 § 19  

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

 Kunnanhallitus hyväksyi käsittelejärjestyksen esityslistan mukaisesti. 
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Kunnanhallitus § 165 25.10.2021 
Valtuusto § 68 15.11.2021 
Kunnanhallitus § 7 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 20 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanjohtajan viran täyttö 
 
184/01.01.01/2012 
 
Kh 25.10.2021 § 165 
  
 Kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi. Nykyinen kunnanjohtaja on 

ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle siten, että hänen viimeinen 
työpäivänsä on 28.2.2022.  

 
 Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus julistaa kunnanjohtajan 

viran haettavaksi ja kunnanjohtajan kelpoisuusehdoista ja valinnasta 
päättää valtuusto.  

 
 Virkaan valitun toivotaan aloittavan työssä mahdollisuuksien mukaan 

jo helmikuun 2022 aikana. 
 

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virka 
täytetään toistaiseksi ja että kunnanjohtajalta edellytetään 
soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kunnallishallinnon ja -talouden 
osaamista ja käytännön kokemusta johtotehtävistä. 
Arvostamme lisäksi hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, 
hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen 
taito ja saamen kulttuurin tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi 
ansioksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 15.11.2021 § 68 
  

Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy kunnanjohtajan viran täytön ja kelpoisuusehdot 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Väinö Guttorm esitti, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi 
ja että kunnanjohtajalta edellytetään soveltuvaa 
korkeakoulututkintoa. Arvostamme kunnallishallinnon ja -talouden 
osaamista ja käytännön kokemusta johtotehtävistä. 
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Kunnanhallitus § 165 25.10.2021 
Valtuusto § 68 15.11.2021 
Kunnanhallitus § 7 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 20 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisäksi arvostamme yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä 
yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito ja saamen kulttuurin 
tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Mika Aikio kannatti 
Väinö Guttormin esitystä. 

  
 Ilmari Tapiola esitti, että kunnanjohtajalta edellytetään ylempää 

korkeakoulututkintoa. Antti Katekeetta kannatti Ilmari Tapiolan 
esitystä. 

 
 Koska kokouksessa oli tehty kaksi kunnanhallituksen 

pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja 
esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on Väinö 
Guttormin kannatettu esitys ja EI Ilmari Tapiolan kannatettu esitys. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. 
Ääniä annettiin yhteensä 14 kpl, joista JAA ääniä 11 kpl ja EI ääniä 3 
kpl. Äänestysluettelo liitteenä nro 2. Äänestyksen perusteella Väinö 
Guttormin esitys jatkoi seuraavaan äänestykseen kunnanhallituksen 
pohjaehdotuksen kanssa. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan 
nimenhuutoäänestys, jossa JAA on kunnanhallituksen pohjaehdotus 
ja EI Väinö Guttormin kannatettu esitys. Äänestysjärjestys 
hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Ääniä annettiin 
yhteensä 14 kpl, joista JAA ääniä 0 kpl ja EI ääniä 14 kpl. 
Äänestysluettelo liitteenä nro 3. Äänestyksen perusteella 
päätökseksi tuli Väinö Guttormin esitys. 

 
 
Kh 17.01.2022 § 7 
  

Kunnanjohtajan virka julistettiin haettavaksi 24.11.2021. 
Viran hakuaika päättyi 31.12.2021 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin 
kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-
sivuilla, Inarilaisessa sekä Kuntarekry.fi ja Mol.fi palveluissa. 
 
Virkaan tuli määräaikaan mennessä 9 hakemusta. Lisäksi yksi 
henkilö antoi suostumuksensa virkaan. Virkaa hakivat Susanna 
Kisner, Teemu Roivainen, Khalil Mozaffari, Mikael Kieksi, Risto 
Niemelä, Esko Rautiainen, Taina Pieski, Päivi Aikasalo ja Marja-
Riitta Lukkari. Suostumuksen antoi Rauno Maaninka. 
 
Hakuilmoitus sekä jäljennökset hakemusasiakirjoista toimitetaan 
kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina. Alkuperäiset 
hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: 
Päivi Aikasalo, Marja-Riitta Lukkari, Taina Pieski ja Esko Rautiainen.  
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Kunnanhallitus § 165 25.10.2021 
Valtuusto § 68 15.11.2021 
Kunnanhallitus § 7 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 20 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Sammol Lukkari totesi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta 
asian käsittelyn ajaksi. 
 
Todettiin, että haastattelut suoritetaan 31.1.2022 klo 10.00 alkaen. 
Haastatteluun voivat osallistua kaikki kunnanhallituksen ja valtuuston 
jäsenet. Haastattelujen jälkeen kunnanhallitus jatkaa kokoustaan ja 
laatii esityksen valtuustolle. Valtuusto kokoontuu 31.1.2022 ja 
suorittaa kunnanjohtajan virkavaalin. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Uula Tapiola poistui kokouksesta 
keskustelun aikana klo 14.05. 
 

Kh 31.01.2022 § 20  
  
 Kunnanhallituksen kokous keskeytetään haastattelujen ajaksi. 

Haasteluun kutsutut kunnanjohtajan virkaa hakeneet henkilöt 
kuullaan aakkosjärjestyksessä. Haastatteluun voivat osallistua myös 
valtuuston jäsenet niin halutessaan. Haastattelujen jälkeen 
kunnanhallitus jatkaa kokoustaan. 

 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus tekee esityksen kunnanjohtajan viran täytöstä 
kunnanvaltuustolle. 
 
Kokouksessa annettu muutosehdotus: 
 
1. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi 
kunnanjohtajan virkaan virkavaalissa koulutuksen, työkokemuksen ja 
haastattelussa saadun kokonaisarvioinnin perusteella filosofian 
maisteri Taina Pieskin. 
 
2. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
 
3. Valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 
ennen viran vastaanottamista. 
 
4. Valitun kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus ja se 
esitetään kuntalain 42 § 1 momentin mukaisesti kunnanhallitukselle 
hyväksyttäväksi. 
 
5. Viran kokonaispalkka on 7500 euroa kuukaudessa. 
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Kunnanhallitus § 165 25.10.2021 
Valtuusto § 68 15.11.2021 
Kunnanhallitus § 7 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 20 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Kunnanhallitus piti tauon klo 10.05-14.30. Tauon aikana suoritettiin 
kunnanjohtajaehdokkaiden haastattelut. Merkittiin pöytäkirjaan, että 
haastattelussa oli mukana myös valtuuston jäseniä. Merkittiin 
pöytäkirjaan, että tauon jälkeen kaikki alkuperäisen nimenhuudon 
mukaiset henkilöt olivat läsnä kokouksessa paitsi valtuuston 
puheenjohtaja Uula Tapiola.  
 
Kokouksessa annettu muutosehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Valtuusto  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

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

 Pykälät 
 17, 18, 19, 20 
  
  

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

 Pykälät 
  
  

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

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

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

omainen ja 
–aika 

Utsjoen kunnanhallitus 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

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

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101  OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
   päivää 
  

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

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja 
puhelinnumero. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 

Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


