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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuusto    
 
 
Aika 31.01.2022 klo 15:00 - 15:30 
 
Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
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jatkohankkeiden lisämäärärahat vuosille 2022-2023 

12 

6 Lisämääräraha Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle 16 

7 Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hanke vuodelle 2022  18 

8 Tiedoksi saatettavat asiat 20 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Uula 15:00 - 15:30 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Aikio Mika 15:00 - 15:30 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 Ahlakorpi Anni 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Guttorm Urho 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Guttorm Väinö 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Jaatinen Eeva 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Konttinen Pirjo 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Laiti Niila 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Länsman Vesa 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Manninen Ismo 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Pohjanrinne Arto 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari 15:00 - 15:30 Valtuutettu  
 Valle Petteri 15:00 - 15:30 Varavaltuutettu  
 
Poissa Lukkari Sammol Valtuuston I 

varapuheenjohtaja 
 

 Kumpulainen Riitta  vs. perusturvajohtaja  
 Veskoniemi Virpi Sivistysjohtaja-rehtori  
 
Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 15:00 - 15:30 Kunnanjohtaja  
 Länsman Marja 15:00 - 15:30 Pöytäkirjanpitäjä  
 Porsanger Markku 15:00 - 15:30 vt. kiinteistöpäällikkö  
 Aikio Eeva-Maarit 15:00 - 15:30 Kehittämispäällikkö  
 Aikio Esko 15:00 - 15:30 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Uula Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

1 - 8 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 1.2.2022 
 
 
 
Niila Laiti   Vesa Länsman 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 07.02.2022  
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 1 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 31.01.2022 § 1  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
24.1.2022. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
7.2.2022. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 14 varsinaista valtuutettua ja 1 
varavaltuutettu. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että 
Kansallisen Kokoomuksen valtuutettu Sammol Lukkari oli ilmoittanut 
esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu 
varajäseneksi Perussuomalaisten, Kansallisen Kokoomuksen ja 
Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliiton 2. varavaltuutettu Petteri 
Valle. 
 
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo § 1 liite nro 1 
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Valtuusto § 2 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 31.01.2022 § 2  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niila Laiti ja Vesa Länsman. 
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Valtuusto § 3 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 31.01.2022 § 3  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Valtuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen 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 
Valtuusto § 4 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. 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2022 8 
 
Kunnanhallitus § 165 25.10.2021 
Valtuusto § 68 15.11.2021 
Kunnanhallitus § 7 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 20 31.01.2022 
Valtuusto § 4 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: 
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Kunnanhallitus § 165 25.10.2021 
Valtuusto § 68 15.11.2021 
Kunnanhallitus § 7 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 20 31.01.2022 
Valtuusto § 4 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: 
Päivi Aikasalo, Marja-Riitta Lukkari, Taina Pieski ja Esko Rautiainen.  
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. 
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Kunnanhallitus § 165 25.10.2021 
Valtuusto § 68 15.11.2021 
Kunnanhallitus § 7 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 20 31.01.2022 
Valtuusto § 4 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

4. Valitun kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus ja se 
esitetään kuntalain 42 § 1 momentin mukaisesti kunnanhallitukselle 
hyväksyttäväksi. 
 
5. Viran kokonaispalkka on 7500 euroa kuukaudessa. 
 
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. 

  
 
Valt 31.01.2022 § 4  

 
Hakuilmoitus sekä jäljennökset hakemusasiakirjoista toimitetaan 
valtuuston jäsenille oheismateriaalina. Alkuperäiset 
hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto tekee päätöksen kunnanjohtajan viran täytöstä. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallituksen tekemä esitys jaettiin valtuuston jäsenille. 
 
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. 
 
1. Valtuusto valitsi 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. 
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Kunnanhallitus § 165 25.10.2021 
Valtuusto § 68 15.11.2021 
Kunnanhallitus § 7 17.01.2022 
Kunnanhallitus § 20 31.01.2022 
Valtuusto § 4 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
5. Viran kokonaispalkka on 7500 euroa kuukaudessa. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että valinnan ollessa yksimielinen virkavaali 
suoritettiin ilman varsinaista vaalitoimitusta. 
  

 
Jakelu Virkaan valittu  
 Muut virkaa hakeneet  
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Elinvoimalautakunta § 8 13.01.2022 
Kunnanhallitus § 14 17.01.2022 
Valtuusto § 5 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

ÄRM käynnistyshanke Utsjoella -hankkeen jatkohankkeiden lisämäärärahat vuosille 2022-
2023 
 
81/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 8  

Koronan tuomat haasteet rajakaupassa ja matkailussa sekä 
lohestuskielto ajoivat kunnan  paikalliseen äkilliseen 
rakennemuutokseen, jonka johdosta kunnalla on ”ÄRM 
käynnistyshanke Utsjoella”, ÄRM (äkillinen rakennemuutos) 
käynnistämishanke ajalla 1.8.2021–31.3.2022. Hankkeessa 
suunnitellaan ja käynnistetään 4–7 erilaista jatkohanketta, jotka 
tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja hyvinvointia, ja vastaavat 
mainittuihin haasteisiin. 
Hanke on edennyt jatkohankkeiden suunnittelussa ja aloittamisessa 
laajalla alueellisella yhteistyöllä tehdyn suunnitelman mukaisesti. 
Suunnitelma sisältää kolme teemakokonaisuutta: yrittäjyys, työllisyys 
ja osaaminen / saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi / infra ja 
saavutettavuus. Kaksi hanketta on saanut rahoituksen ja niitä 
käynnistetään parhaillaan: Saamelaisen kulttuuriperinteen 
vahvistaminen Tenojokilaaksossa (Leader) sekä uDigi - Utsjoen 
digitaalinen elinvoima (REACT, Lapin liitto).  
Alla esitellyt hankkeet ovat valmistelussa ja menossa 
rahoitushakuun ja niille tulisi myöntää lisämääräraha vuodelle 2022 
ja sitoumus vuodelle 2023. Näiden lisäksi on vielä 
suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita, joiden tarpeellisuudesta sekä 
linjauksista tulisi käydä keskustelua. 
 

uKoordinaatio  
Maaliskuussa 2021 päättyvän ÄRM-käynnistyshankeen myötä 
kunnassa ollaan käynnistämässä useampia hankkeita, jotka 
monipuolisesti ja toisiaan täydentäen tukevat kunnan 
elinvoimaisuutta ja pyrkivät vastaamaan koronan ja lohestuskiellon 
tuomiin haasteisiin.  Koordinaatiohankkeessa paikallisen yhteistyön 
koordinoiminen, yhteistyön kehittäminen sekä uusien elinkeinollisten 
avauksien tekeminen on tärkeässä roolissa yhdessä alueellisen 
yhteistyön ja verkostojen koordinoinnin kanssa. Hankkeessa 
työskentelevä hanke/muutosjohtaja vastaa ÄRM-kokonaisuuteen 
kuuluvien hankkeiden käynnistämisestä, suunnittelusta ja 
johtamisesta sekä verkostoitumisesta. Tämän lisäksi hanke tuottaa 
tietoa uudistettavaan kuntastrategiaan ja sen elinvoimapainotuksiin 
tässä muuttuvassa tilanteessa. 
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 31.12.2023. ÄRM-
kokonaisuuden koordinoimisen kokonaiskustannukset ovat 117 863 
euroa, joka muodostuu henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista 
kuluista ja välillisistä kuluista. Hankkeessa työskentelee 
hanke/muutosjohtaja 50 % työajalla. Hankkeen menot ovat 
henkilöstökulut ovat 84 188 euroa ja flat rate kulut ovat 33 675 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2022 13 
 
Elinvoimalautakunta § 8 13.01.2022 
Kunnanhallitus § 14 17.01.2022 
Valtuusto § 5 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

euroa, rahoitustulot 94 291 euroa ja netto 23 573 euroa. Kunnan 
omarahoitustarve on vuodelle 2022, 10 658 euroa ja vuodelle 2023, 
12 915 euroa.  
 
uYritys -Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö  
 
Hankkeen avulla etsitään ja toteutetaan keinoja siihen, miten 
Utsjoen yritykset voivat osaamisen vahvistamisen kautta vaikuttaa 
muutos- ja kriisitilanteissa yritystoiminnan kannattavuuteen ja 
toimintaedellytyksiin. Tämä lisää myös elinvoiman ja vetovoiman 
vahvistumista alueellisesti. Hankkeen toimenpidekokonaisuuksia 
ovat mm. johtamisfoorumi, työhyvinvointia johtajille ja työntekijöille, 
työvoiman saatavuus ja rekrytointiosaaminen, sekä viestintä. 
Hankkeen tavoitteena on tukea yritysten työllisyyttä ja työvoiman 
saatavuutta sekä vahvistaa yritysten muutoskyvykkyyttä ja 
työhyvinvointia osaamisen, kehittämisen, yhdessä tekemisen ja 
vertaisoppimisen kautta. 
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 31.12.2023. Hankkeelle 
haetaan ESR rahoitusta 20.1.2022 päättyvästä hausta. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat 231 183 euroa, joka muodostuu 
henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista kuluista ja välillisistä 
kuluista. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö (100 %), 
hankekoordinaattori (50 %), sekä tiedottaja (50 %). Hankkeen 
henkilöstökulut yhteensä ovat 165 131 euroa ja flat rate kulut ovat 
66 052 euroa, rahoitustulot 208 065 euroa ja netto 23 118 euroa. 
Kunnan omarahoitustarve on vuodelle 2022, 9012 euroa ja vuodelle 
2023, 14 106 euroa.  
 

 

uPyöräily -Seututie 970 kehittäminen pyöräilymatkailukohteeksi 
  
Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan elinvoimaa pyöräilymatkailun 
ja siihen liittyvien oheispalveluiden kehittämisen kautta. Hankkeessa 
keskitytään matkailutoimialan ja sen liitännäistoimialojen nopeaan 
elvyttämiseen ja uusiutumiseen. Hankkeessa tuetaan paikallisia 
yrityksiä, jotka ovat Tenon kalastuskiellon sekä koronan myötä 
menettäneet mm. asiakkaita ja liikevaihtoa ja joiden koko 
liiketoiminnan perusta on uhattuna. Pyöräilymatkailuhanke pyrkii 
hyödyntämään muita alueellisia pyöräilyhankkeita sekä jo olemassa 
olevaa infraa ja matkailutoimintaa Tenon varrella. Hanke keskittyy 
uusien tuotekonseptien ja palveluiden kehittämiseen pyöräilyreitin 
(seututie 970) varrelle, pyöräilymatkailuosaamisen lisäämiseen, 
vastuulliseen ja turvalliseen palvelutarjontaan sekä kokonaisuuden 
näkyvyyteen ja markkinointiin. Hanke perustuu vahvaan paikalliseen 
verkostoitumiseen.  Tämän hankkeen rinnalla tehdään 
kunnanjohtajavetoisesti edunvalvontatyötä infran parantamiseksi ja 
saamiseksi tukemaan muun muassa pyöräilymatkailun kehittämistä. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2022 - 31.12.2023. Hankkeelle 
haetaan AKKE rahoitusta 31.3.2022 päättyvästä hausta. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat 249 904 euroa, joka muodostuu 
henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista kuluista ja välillisistä 
kuluista. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö (100 %) 
vastuullisuusasiantuntija /viestintä (50 %) sekä hankekoordinaattori 
(50 %). Hankkeen henkilöstökulut ovat 178 503 euroa ja flat rate 
kulut ovat 71 401 euroa, rahoitustulot 199 923 euroa ja netto 49 981 
euroa. Kunnan omarahoitustarve on vuodelle 2022, 20 724 euroa ja 
vuodelle 2023, 29 257 euroa. 
 
Ehdotus: 
 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee lautakunnalle koko 
rakennemuutokseen liittyvän suunnitelman sekä siihen liittyvät 
hankkeet ja toimenpiteet, joita edistetään Utsjoen ÄRM 
käynnistämishankkeen kautta. Lautakunta käy keskustelua 
kokonaisuudesta ja siitä, mitä teemoja on tarpeen priorisoida ja 
hankkeistaa edelleen kyseisen hankkeen aikana. 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
se myöntää seuraaville hankkeille lisämäärärahaa yllä esitetyn 
mukaisesti vuoden 2022 talousarvioon ja sitoutuu 
kuntarahoitusosuuteen vuodelle 2023 sillä edellytyksellä, että 
hankkeet saavat rahoituksen. Hankkeille avataan omat 
projektinumerot, joihin määrärahat kohdennetaan: 
 

− uKoordinaatio 

− uYritys 

− uPyöräily 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Väinö Guttorm poistui kokouksesta klo15.40 ja palasi kokoukseen 
klo 15:42 tämän pykälän käsittelyn aikana. 

  
 
Kh 17.01.2022 § 14 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy sitoutumisen em. hankkeisiin 
elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
Kunnanhallitus pyytää elinvoimalautakuntaa täsmentämään vuoden 
2022 lisämäärärahan tarpeen menojen ja tulojen osalta. Todetaan, 
että vuoden 2023 osuus huomioidaan talousarvion valmistelussa. 
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Elinvoimalautakunta § 8 13.01.2022 
Kunnanhallitus § 14 17.01.2022 
Valtuusto § 5 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 31.01.2022 § 5  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan vuodelle 2022 ÄRM-
käynnistyshanke Utsjoella -hankkeen jatkohankkeille menot 247.026 
euroa, tulot 206.632 euroa, netto 40.394 euroa. Vuoden 2023 osuus 
menot 351.924 euroa, tulot 295.646 euroa, netto 56.278 euroa 
huomioidaan vuoden 2023 talousarvion valmistelussa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Elinvoimalautakunta  
 Kirjanpito  
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Elinvoimalautakunta § 6 13.01.2022 
Kunnanhallitus § 13 17.01.2022 
Valtuusto § 6 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle 
 
18/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 6  

Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle on haettu ja saatu 
jatkoaikaa. Hanke käynnistyi suunniteltua myöhemmin ja jatkoaika 
nähdään tarpeelliseksi jotta hankkeen tavoitteet eli tulkkaukseen ja 
kääntämiseen liittyvä osuuskunta saadaan perustettua ja hyvälle 
pohjalle. 
 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2022. 
 
Päätös: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2022 seuraavasti: 
  
menot 8600 euroa 

 tulot  8600 euroa 
 netto  0       euroa 
 
 Laura Niittyvuopio-Valle liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 

aikana klo 15:14. 
 
Kh 17.01.2022 § 13 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Saamenkielen taidosta työtä -
hankkeelle menot 8600 euroa, tulot 8600 euroa, netto 0 euroa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 31.01.2022 § 6  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan Saamenkielen taidosta työtä -
hankkeelle menot 8600 euroa, tulot 8600 euroa, netto 0 euroa. 
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Elinvoimalautakunta § 6 13.01.2022 
Kunnanhallitus § 13 17.01.2022 
Valtuusto § 6 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

 
Jakelu Elinvoimalautakunta  
 Kirjanpito  
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Sivistyslautakunta § 157 16.12.2021 
Kunnanhallitus § 12 17.01.2022 
Valtuusto § 7 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -hanke vuodelle 2022  
 
25/12.04.03/2021 
 
Sivltk 16.12.2021 § 157 
  

Hankkeessa palkataan projektityöntekijä Utsjoen kuntaan 50 % 
työajalla. Projektityöntekijä toimii kunnassa liikunnan suunnittelijana, 
organisoijana, kouluttajana, tiedottajana ja ryhmien ohjaajana. 
Projektityöntekijä järjestää liikuntaneuvontaa, kuten kuluneella 
kaudella, mutta liikuntaneuvonta mahdollistetaan alkavalla kaudella 
laajemmalle asiakaskunnalle (5 hlö -> 20 hlö). Liikuntaneuvonnassa 
on kyse elämäntapaneuvonnasta, jossa asiakkaan kanssa 
suunnitellaan yhdessä asiakkaalle mieluisia liikkumisen muotoja. 
Tarkoituksena on terveyden ylläpito liikunnallisuuden lisäämisellä ja 
ylläpidolla. Hankkeessa mahdollistetaan myös eri liikuntamuotoihin 
tutustuminen liikuntavälinelainausjärjestelmän avulla. Hankkeessa 
kuntalaisille mahdollistetaan erilaisten liikuntavälineiden lainaus 
kirjaston ja kirjastoauton avulla. Lisäksi hankkeessa järjestetään 
liikunnallisia kerhoja ja tapahtumia Utsjoella. Hankkeen kautta 
järjestetään mm. Pohjoisen Vahvin -kilpailu vuodelle 2022. 
 
Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2022 on 31 046,86€. 
18891,23 € Palkkakulut projektityöntekijä  
2218,65 €  Projektityöntekijän matkakulut  
1229,08 € Hankkeen koordinointi (vapaa-aikasihteerin lisätyökulut 
80h) 
3100 €  Välinehankinnat (lainattavia liikuntavälineitä kirjastoon ja 
kirjastoautoon) 
2000 € Tapahtumat 
3845,88 € Ohjatut jumpat 
 
Valtionavustuksen osuus hankkeen kuluista on hakemuksessa 49% 
(15 329,57€), jolloin kunnan omavastuuosuus on 51% (15 955,27€). 
 
Tulot 15 329,57€ 
Menot 31 284,84€ 
 
Asian valmisteli vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että  
 
1) Kunnan sivistystoimelle varataan lisämäärärahaa hanketta varten  
Tulot 15 329,57€ 
Menot 31 284,84€ 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2022 19 
 
Sivistyslautakunta § 157 16.12.2021 
Kunnanhallitus § 12 17.01.2022 
Valtuusto § 7 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

netto -15 955,27€ 
 
2) Hankkeen projektityöntekijän Isa Tarvaisen työsopimusta 
jatketaan määräaikaisena 31.05.2022 saakka, ja mikäli hankkeelle 
myönnetään valtionavustusta, jatketaan työsopimusta 
määräaikaisena 31.12.2022 saakka. 
 
3) hanke kustannetaan liikuntatoimen määrärahoista siihen saakka, 
kunnes päätös valtionavustuksesta on annettu. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 
Kh 17.01.2022 § 12 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -
hankkeelle menot 31284,84 euroa, tulot 15329,57 euroa, netto 
15955,27 euroa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 31.01.2022 § 7  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto hyväksyy lisämäärärahan Liikkuva ja hyvinvoiva Utsjoki -
hankkeelle menot 31284,84 euroa, tulot 15329,57 euroa, netto 
15955,27 euroa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
 Kirjanpito  
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Valtuusto § 8 31.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 31.01.2022 § 8  

Päätös: 
 
Ei ollut. 
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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: 
1, 2, 3, 8 

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 

4, 5, 6, 7 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. 

 


