
Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 1 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinvoimalautakunta    
 
 
Aika 10.03.2022 klo 14:30 - 16:55 
 
Paikka Sähköinen kokous, Teams-sovellus 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 
22 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 
23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 
24 Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 6 
25 Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden 

määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien 
määrääminen 

7 

26 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen 
vuodelta 2021 

8 

27 Lisämääräraha Sami game jam -hankkeelle 9 
28 Lisämääräraha "Nisulammen lähivirkistysalueen 

kehityshanke" -hankkeelle 
10 

29 Lisämääräraha Nuorgamin Isonkivenvaaran siisteys ja 
viihtyisyys -hankkeelle 

11 

30 Työryhmän nimeäminen Saamen kielikeskuksen 
toiminnan kehittämiseksi 

13 

31 Määräaikaisen monikielisyysasiantuntijan valinta 14 
32 Rakennemuutoshankkeiden määräaikaisen 

hankekoordinaattorin valinta 
17 

33 Matkailuasioiden kehittäminen 2021-2022 22 
34 Utsjoen digitaalinen elinvoima – uDigi -hankkeen 

käynnistäminen ja hankehenkilöstö 
24 

35 Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle 2022 26 
36 Tiedoksi saatettavat asiat 27 
37 Muut asiat 28 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 2 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Konttinen Pirjo 14:30 - 16:55 Puheenjohtaja  
 Länsman Arvi 14:30 - 16:55 Varapuheenjohtaja  
 Rasmus Sebastian 14:30 - 16:55 Jäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia 14:30 - 16:55 Jäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 14:30 - 16:55 Kunnanhallituksen edustaja  
 Aikio Eeva-Maarit 14:30 - 16:55 Kehittämispäällikkö, esittelijä  
 Pieski Taina  14:30 - 16:46 Kunnanjohtaja  
 Länsman Raimo 14:30 - 16:55 Pöytäkirjanpitäjä  
 Uino siiri  14:30 - 16:55 Tekninen sihteeri  
 Sistonen Sonja  14:30 - 16:55 Matkailuvastaava  
 Jääskö Neeta  14:30 - 16:55 Tulkki  
 
Poissa Valle Petteri Jäsen  
 Pieski Maarit Kirsti Jäsen  
 Laiti Niila Jäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 Vartiainen Tomi Varajäsen  
 Manninen Terttu Varajäsen  
 Roivas Osmo Varajäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Vuolab Birit Varajäsen  
 Koutonen Iivari Varajäsen  
 Guttorm Väinö Kunnanhallituksen pj  
 
 
Allekirjoitukset  
 
 Pirjo Konttinen Raimo Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

21 - 37 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
  14.3.2022 Utsjoki 

 
 
Arvi Länsman  Anni-Sofia Niittyvuopio 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 15.03.2022 09:00 
 
 
Minna Lukkari 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Elinvoimalautakunta § 21 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Elvltk § 21  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Elinvoimalautakunta § 22 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Elvltk § 22  

Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
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Elinvoimalautakunta § 23 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Elvltk § 23  

Ehdotus: 
 
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arvi Länsman ja Anni-Sofia 
Niittyvuopio. 
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Elinvoimalautakunta § 24 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 
 
Elvltk § 24  

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää lautakunnalle talous- ja 
tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 25 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinkeinolautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahan jako, laskujen vastaanottajien ja 
hyväksyjien määrääminen 
 
Elvltk § 25  

Hallintosäännön mukaan toimielin hyväksyy talousarvioon 
perustuvan käyttötaloussuunnitelman, jolla toimielin jakaa 
tulosalueiden määrärahan ja tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin 
vahvistaa myös tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion 
täytäntöönpano ohjeissa (KH 28.2.2022) on määräys, että 
lautakuntien on tarkemmin määriteltävä talousarviovuoden toiminta- 
ja tulostavoitteet. 
 
Keskeisimmät tavoitteet on määritetty 20.10.2021 (§ 24) pidetyssä 
kokouksessa talousarvion suunnittelun yhteydessä. Kunnanvaltuusto 
on 17.12.2021 kokouksessa (§ 76) hyväksynyt vuoden 2021 
talousarvion.  
 
Liitteenä on elinkeinolautakunnan tehtävä- /tulosalueiden 
käyttötaloussuunnitelma sekä esitys laskujen vastaanottajista ja 
hyväksyjistä. Viranhaltijoiden tilausoikeuden rajat määritetään 
vuosittain kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. 
Tositteet ja laskut hyväksyy tehtäväalueen vastuuhenkilö tai 
toimielimen erikseen määräämä henkilö.  
 
 
Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta 
1. merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen antamat talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeet, 
2. päättää, että yli 6 kk kestävän määräaikaisen työsuhteen täyttöön 
täyttöluvan voi hakea kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tai tämän 
viransijainen, 
3. vahvistaa toimintasuunnitelman vuodelle 2022, 
4. vahvistaa liitteenä olevan elinvoimalautakunnan alaisen 
määrärahajaon ja 
5. nimeää määrärahaseurannan vastuuhenkilöt, laskujen 
vastaanottajat ja hyväksyjät liitteen mukaisesti 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 26 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen vuodelta 2021 
 
Elvltk § 26  

Oheismateriaalina elinkeinotoimen toimintakertomus vuodelta 2021. 
Vuoden 2021 tilinpäätösluvut toimitetaan kokoukseen. Kehittämis- ja 
elinkeinopäällikkö esittelee toimintakertomuksen ja talousarvion 
toteuman. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion 
toteutumisen sekä hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja 
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 27 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Sami game jam -hankkeelle 
 
12/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 27  
 

Rahoitus hankkeeseen on haettu suurlähetystön Small Grants -
ohjelmasta, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti nuoriin 
kohdistuvaa toimintaa ja Yhdysvaltojen ja Suomen suhteita. 
Rahoitusta on myönnetty 20 000 dollaria ja sen tarkoituksena on 
vahvistaa saamelaisten ja Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen 
yhteistyötä. Tämä pohjautuu aikaisemmin Utsjoen Ailegas-
keskuksessa järjestettyihin pelitapahtumiin ja niistä tehtyyn Outi 
Laitin väitöskirjatyöhön. Rahoituksella on tarkoitus toteuttaa 
pelitapahtuma, jossa tutustutaan eri alkuperäiskansojen tekemiin 
pelimaailmoihin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Tapahtumassa 
tehdään yhteistyötä Deanuleagis Sámástit -hankkeen kanssa. 
 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa menot 20 000 dollaria, tulot 20 
000 dollaria, netto 0 yllä esitetyn pelitapahtuman järjestämiseksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 28 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha "Nisulammen lähivirkistysalueen kehityshanke" -hankkeelle 
 
11/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 28  

Lähivirkistysalueet on nostettu yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista 
rakennemuutostyön yhteydessä. Nisulammen alueen kehittäminen 
on nostettu yhdeksi kärkikehityskohteista jo aiemmin Matkailun 
maankäyttösuunnitelmassa, jonka laatimisessa oli mukana kunnan 
edustajien lisäksi mm. Metsähallitus, paliskunnat ja paikallisia 
matkailuyrittäjiä. Nisulammen alueella on jo olemassa olevaa 
virkistyskäyttöä ja tähän liittyviä rakenteita, kuten frisbeegolfrata, 
laavu ja uimapaikka.  
 
Hankkeen avulla Nisulammen alueesta muodostuu vetovoimainen, 
ympärivuotinen lähivirkistys- ja matkailukohde, joka tarjoaa kauniin 
paikan vapaa-ajantoiminnoille luonnon keskellä. Alue sopii 
kaikenikäisille ulkoilijoille, sillä eri tasoiset ja ikäiset ulkoilijat on otettu 
huomioon mm. istuinpaikkojen avulla. Alue tarjoaa hyvän vapaa-
ajanvietto alueen, jonka ympäristössä on merkitty polku, 
frisbeegolfrata, uimaranta ja sauna. Hankkeen aikana olemassa 
olevia rakenteita kunnostetaan niin, että alue on kaikkien 
saavutettavissa. Hanke onkin yleishyödyllinen investointihanke, joka 
hyödyttää koko alueen asukkaita sekä Utsjoen kirkonkylällä 
vierailevia, niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin, matkailijoita. Hanke 
toteutetaan vuoden 2022 aikana ja sen budjetti on145 560 €, josta 
Utsjoen kunnan rahoitusosuus on 42 768 €. Hankkeelle on haettu 
rahoitusta ELY-keskukselta maaseuturahastosta.Rahoituksen 
tukiprosentti on 70 %. Hankesuunnitelma on oheismateriaalina ja se 
on parhaillaan täydennettävänä.Täydennetty hankesuunnitelma 
esitellään kokouksessa. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
lisämäärärahaa Nisulammen lähivirkistysalueen 
kehittämishankkeelle vuodelle 2022 menot 145 560 €, tulot 99792 €, 
netto 42 768 € euroa.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 29 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Nuorgamin Isonkivenvaaran siisteys ja viihtyisyys -hankkeelle 
 
24/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 29  

Kesällä 2020 alkaneen lohen rauhoituksen myötä Utsjoen 
matkailuelinkeino, kuntalaisten hyvinvointi ja toimeentulo ovat 
uhattuina. Utsjoen matkailun peruskivi lohestusmatkailu loppui lohen 
rauhoituksen myötä. Utsjoella on aloitettu rakennemuutostyö, jossa 
pyritään tukemaan alueen elinkeinoja ja utsjokelaisten hyvinvointia. 
Lähivirkistysalueet on nostettu yhdeksi tärkeimmistä 
kehityskohteista, koska lähivirkistysalueilla nähdään suuri potentiaali 
paikallisten hyvinvoinnin tukemisessa ja matkailuelinkeinon 
vahvistamisessa. Nuorgamin Isonkivenvaarasta on tullut yksi 
Utsjoen alueen suosituimmista kohteista. Lisääntynyt kävijämäärä 
on valitettavasti johtanut myös negatiivisiin lieveilmiöihin ja alue 
onkin roskaantunut huomattavasti. Paikallisille alue on jo pitkään 
ollut erittäin tärkeää lähivirkistysaluetta ja erityisesti Nuorgamin 
kylällä alueen sottaantuminen on nostanut suuren huolen. Utsjoen 
kunnan alueella on pyritty kehittämään vastuullisen matkailun 
toimintatapoja ja mainetta ja myös tämän takia tilanne nähdään 
erityisen haitallisena. 
 
Isonkivenvaaran alue on herkkää tunturiylänköä. Alueella ei ole tällä 
hetkellä käymälää, eikä roskankeräystä ja alue onkin sotkeentunut 
niin roskista kuin ihmisjätöksistä. Lähimmät käymälät ovat 
Nuorgamin kylällä (3 km päässä K-Marketin yhteydessä, mutta 
käytettävissä vain kaupan aukioloaikoina), Skáidejávrin kodalla (1,7 
km kävelymatka) ja Sevettijärvi-Pulmankijärvi -vaellusreitin 
alkupäässä (17 km). Lähin julkinen roska-astia on Nuorgamin kylällä 
koulun pihalla (3 km).  
 
Tämän hankeen tavoitteena on siivota Isonkivenvaaran alue, 
rakentaa edellytykset alueen pitämiseksi siistinä ja viihtyisänä sekä 
näin suojella alueen herkkää tunturiluontoa. Hankkeen toteutuessa 
Isonkivenvaaralla järjestetään myös siivous talkoovoimin. 
Hankkeella olisi suuri merkitys paikallisille ja matkailijoille. Lisäksi 
hankkeella olisi välillisesti merkitystä matkailuelinkeinolle, sillä 
alueen houkuttelevuuden lisääntyessä myös matkailijamäärät 
lisääntyvät. Tavoite on tehdä kohteesta mahdollisimman 
helppohuoltoinen ja, mikäli valitut rakenteet nähdään toimivina, 
hyödyntää samaa ratkaisua myös muualla kunnan alueella ja 
muiden toimesta myös vastaavissa hankalasti huollettavissa 
kohteissa muualla Suomessa ja erityisesti Lapissa. 
 
Lyhyt kuvaus toimenpiteistä, joihin haetaan avustusta 
Hankkeella haetaan avustusta seuraaviin toimenpiteisiin: 
• Paikoitusalueen rakentaminen sekä suunnittelu 
• Maankäyttösopimus metsähallituksen kanssa alueen käytöstä 
• Paikoitusalueen pohjatyöt ja asfaltointi 
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Elinvoimalautakunta § 29 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

• Kaksipaikkainen imukäymälä (valikoitunut toteutukseen ylläpidon 
helppouden takia, 
Metsähallituksella ko. käymälästä hyviä kokemuksia) 
• Molok maanpäällisellä säiliöllä (sama syy kuin edellä) 
• Rakenteiden asennustyöt 
• Talkootarjoilut ja -järjestelyt sekä siivousvälineet siivoustalkoita 
varten 
 
Alueella sijaitsee pieni levike, mutta se on nykyisellään jo jatkuvasti 
täynnä, minkä takia rakenteille joudutaan rakentamaan uusi 
paikoitusalue. Paikoitusalueen sijainnista sekä maa-alueen 
vuokrauksesta on jo alustava suunnitelma Metsähallituksen kanssa. 
 
Hankkeelle on haettu rahoitusta ympäristöministeriöstä 72 578 euroa 
ja hanke on valittu rahoitettavien hankkeiden joukkoon.  
 
 
Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa edelle esitetylle 
hankkeelle seuraavasti: menot 72 578, tulot 45 000, netto 27 579 
euroa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 13 
 
Elinvoimalautakunta § 30 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työryhmän nimeäminen Saamen kielikeskuksen toiminnan kehittämiseksi 
 
92/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 30  

Deanuleagis sámástit -hankkeen yhtenä tavoitteena on perustaa 
Utsjoelle kielikeskus. Kielikeskuksen toiminnasta on tehty alustava 
suunnitelma osana hanketta (oheismateriaalina). Seuraavassa 
vaiheessa tulee käydä keskustelua kielikeskuksen organisoimisesta 
ja toiminnasta eri hallintokuntien ja kunnan toimintojen näkökulmista. 
Tähän esitetään perustettavaksi työryhmää, jossa on niiden 
toimintojen edustus, joita kielikeskuksen toiminta erityisesti koskee.  
 
Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta perustaa työryhmän Saamen kielikeskuksen 
toiminnan kehittämiseksi.  
 
Elinvoimalautakunta pyytää seuraavia tahoja nimeämään1-4 
työntekijäedustajaa työryhmään: kunnanhallitus, sivistystoimi ja sen 
alaiset toiminnot, perusturva ja se alaiset toiminnot sekä tekninen 
toimi.  
 
Elinkeinotoimen osalta työryhmään osallistuvat kehittämis- ja 
elinkeinopäällikkö ja elinkeinosihteeri. Lisäksi työryhmään osallistuu 
Deanuleagis sámástit -hankkeen projektipäällikkö, 
monikielisyysasiantuntija ja tiedottaja. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja ehdotti, että puheenjohtajistolle on läsnäolo-oikeus 
työryhmässä. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti puheenjohtajan lisäyksellä 
täydennettynä. 
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Elinvoimalautakunta § 15 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 31 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määräaikaisen monikielisyysasiantuntijan valinta 
 
9/01.01/2022 
 
Elvltk § 15  

Hallintosäännön 42 § mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat 
päättävät alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta ja 
irtisanomisesta. Mikäli pykälässä 14. Monikielisyysasiantuntijan 
määräaikaisen toimen perustaminen päätetään perustaa 
monikielisyysasiantuntijan määräaikainen toimi, niin sen haku 
avataan aikavälille 17.2. – 3.3. klo 12:00.  
 
Monikielisyysasiantuntijan määräaikaisen toimen 
hakuilmoitusluonnos: 
 
MONIKIELISYYSASIANTUNTIJA  
 
Utsjoen kunta hakee monikielisyysasiantuntijaa määräaikaiseen 
työsuhteeseen ajalle 1.9.2022–31.12.2025. 
Monikielisyysasiantuntijan tehtävä on monipuolinen ja hän on 
keskeisessä roolissa kehittämässä sekä Utsjoen kunnan 
saamenkielisiä palveluita että Utsjoen uuden saamen 
kielikeskuksen, Giellagárdin, toimintaa! 
 
Monikielisyysasiantuntija kehittää ja järjestää Giellagárdin toimintaa 
yhdessä kunnan hallintokuntien ja hankkeiden kanssa. Lisäksi 
monikielisyysasiantuntija tukee kunnan hallintokuntia 
saamenkielisten palveluiden kehittämisessä, saamenkielisen 
henkilöstön rekrytoinnissa sekä uusien työntekijöiden 
perehdyttämisessä saamen kieleen ja kulttuuriin sekä 
toimintaympäristöön.  
 
Monikielisyysasiantuntija toimii kunnan asiantuntijana ja kouluttajana 
saamen kieleen, saamen kielilakiin ja monikielisyyteen liittyvissä 
kysymyksissä. Lisäksi monikielisyysasiantuntija järjestää saamen 
opetusta tai voi myös itse opettaa saamea kunnan henkilöstölle. 
Työhön kuuluvat myös yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä muut 
esihenkilön kanssa sovitut tehtävät. 
 
Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä 
erinomaista saamen ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. 
Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi saamen kielen tilanteen ja 
käytännön elvytystyön tuntemusta, itsenäistä työotetta, yhteistyö- ja 
verkostotaitoja sekä kunnallisen palvelutuotannon ja hallinnon 
tuntemusta. Toivomme hakijalta myös ulospäin suuntautuneisuutta 
sekä kiinnostusta ja sitoutumista työhön! 
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Elinvoimalautakunta § 15 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 31 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokoaikaisen toimen palkka on 4100 euroa. Virka täytetään XX 
kuukauden koeajalla. Virkaan valittavan on esitettävä ennen viran 
vastanottamista XXX. 
 
Toimita hakemuksesi liitteineen kuntarekry.fi-palvelun (tähän linkki) 
kautta 3.3.2022 klo 12.00 mennessä. 
 
Utsjoki on saamelaisia perinteitä kunnioittava ja rohkeasti 
tulevaisuuteen suuntaava, Suomen ja Euroopan unionin laella 
sijaitseva noin 1200 asukkaan kunta. Kunnan kolmessa 
kyläkeskuksessa tuotetaan palveluita sekä saamen että suomen 
kielellä, ja vahva saamelaiskulttuuri ja elinvoimainen saamen kieli 
ovatkin kuntamme erityispiirteitä. Utsjoki on tunnettu myös 
luontaiselinkeinoistaan, kansainvälisestä elinkeinotoiminnastaan 
sekä kulttuuri- ja luontomatkailupalveluistaan. 
 
Lisätiedot: 
Eeva-Maarit Aikio 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö, Utsjoen kunta 
+358 400 151 294 
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi 
 
 
 
Ehdotus: 
 
Monikielisyysasiantuntijan määräaikainen toimi avataan hakuun 
aikavälille 17.2. – 3.3.2022 klo 12:00 esittelytekstissä olevan 
hakuilmoituksen mukaisesti. Hakukuulutus julkaistaan kunnan 
ilmoitustaululla, kuntarekryssä, te-palveluissa, kunnan nettisivuilla ja 
Inarilaisessa (23.2). Lautakunta haastattelee kelpoiset hakijat 
lautakunnan kokouksen yhteydessä ja tekee 
monikielisyysasiantuntijan valinnan.   
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  
 
Elvltk § 31  
 Monikielisyysasiantuntijan määräaikainen toimi on ollut avoinna 18.2 

- 3.3.2022 välisen ajan. Määräaikaan mennessä tuli 2 hakemusta, 
joista 2 täytti kelpoisuusehdot.  
 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta haastattelee kelpoiset hakijat. Kokous keskeytetään 
haastattelujen ajaksi. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tekee 
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Elinvoimalautakunta § 15 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 31 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

ehdotuksen haastattelujen jälkeen. Lautakunta valitsee 
monikielisyysasiantuntijan sekä yhden varalle.  
 
Päätös: 
 
Lautakunta piti tauon klo 15:00 - 15:51, jonka aikana suoritettiin 
hakijoiden haastattelut. Merkittiin pöytäkirjaan, että tauon jälkeen 
kaikki alkuperäisen nimenhuudon mukaiset henkilöt olivat läsnä 
kokouksessa. 
 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö ehdotti, että valitaan 
monikielisyysasiantuntijaksi Laura Arola ja varalle Inker-Anni 
Linkola-Aikio. 
 
Lautakunta valitsi monikielisyysasiantuntijaksi Laura Arolan ja varalle 
Inker-Anni Linkola-Aikion ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 16 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 32 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rakennemuutoshankkeiden määräaikaisen hankekoordinaattorin valinta 
 
13/01.01/2022 
 
Elvltk § 16  

Elinkeinotoimessa on käynnistymässä useita hankkeita osana 
rakennemuutoskokonaisuutta. Näihin hankkeisiin on varattu 
määrärahat hankekoordinaattorille niin, että työaika jakaantuu 
useampaan hankkeeseen. Hankekoordinaattori toimii 
rakennemuutosjohtajan työparina uKoordinaatio-hankkeessa sekä 
muiden hankkeiden projektipäälliköiden tukena hankesuunnitelmien 
mukaisesti.  
 
Hallintosäännön 42 § mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat 
päättävät alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta ja 
irtisanomisesta.  
 
Hankekoordinaattorin paikka tulisi laittaa avoimeksi mahdollisimman 
pian, sillä hankkeita on käynnistymässä 1.3.2022 alkaen ja tällä 
hetkellä hankekoordinaattorin työpanosta niissä tarvitaan 31.12.2023 
asti. Määräaikaisen hankekoordinaattorin hakuilmoituksesta on 
valmisteltu seuraava luonnos: 
 
MÄÄRÄAIKAINEN HANKEKOORDINAATTORI 
RAKENNEMUUTOSHANKKEISIIN 1.4.2022 - 31.12.2023 
 
Utsjoen kunnassa on käynnissä rakennemuutosprosessi. Tenon 
lohestusrajoitukset sekä koronan vaikutukset erityisesti 
kansainväliseen matkailuun ja rajakauppaan ovat heikentäneet 
huomattavasti yritysten toimintaedellytyksiä alueella. 
Rakennemuutosprosessin tarkoituksena on tukea erityisesti eri 
elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja uuden yritystoiminnan syntymistä 
alueella, mutta myös kuntalaisten hyvinvointia. Päivittyvää lisätietoa 
rakennemuutoksesta ja siihen liittyvistä hankkeista: 
www.utsjoki.fi/yrittajalle/arm 
 
Palkkaamme määräaikaisen hankekoordinaattorin tukemaan 
rakennemuutoksen koordinoimista ja siihen liittyvien hankkeiden 
toimintaa ja hallinnointia. Hankkeisiin palkataan projektipäälliköt, 
joiden tukena hankekoordinaattori työskentelee. Työn sisältö 
muodostuu pääasiassa erilaisten tilaisuuksien ja toimenpiteiden 
suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä sekä laaja-alaisesta 
viestinnästä ja sidosryhmäviestinnästä hankesuunnitelmien 
mukaisesti. Lisäksi hankekoordinaattori on mukana hankkeiden 
toimenpiteiden suunnittelussa sekä hankehallinnoinnissa ja 
maksatusten valmistelussa.  
 
Olet ulospäin suuntautunut ja kykenet sekä itsenäiseen että 
tiimityöskentelyyn yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 16 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 32 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Toimenpiteiden suunnittelu ja organisoiminen sekä viestiminen 
suunnittelu ovat sinulle tuttuja ja mieluisia tehtäviä. Innostut myös 
uusista haasteista ja uuden oppimisesta. Olet tarkka ja 
järjestelmällinen. Sinulla on hyvä paineensietokyky, hallitset hyvin 
ajoittaisen kiireen ja sen, että työnkuva muodostuu useista eri 
tehtävistä.  
 
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää 
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
- erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa  
- erinomaista kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa  
- työkokemusta EU-hankkeista 
- hyviä viestintätaitoja (mm. tiedotteet, nettisivujen ylläpitäminen,   
sosiaalinen media, verkostoviestintä) 
 
Erityisenä vahvuutena on saamen kielen taito. Utsjoen kunta 
maksaa saamen kielilisää 100-150 euro/kuukausi.  
 
Työpiste sijaitsee Utsjoella. Työssä on mahdollisesti ilta- ja 
viikonlopputöitä. Tehtävä on määräaikainen 1.4.2022 - 31.12.2023. 
Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkka on 3000 euroa 
kuukaudessa. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 3.3.2022 klo 12 
mennessä: www.kuntarekry.fi työpaikka xxxxxx. 
 
Lisätietoja: 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö  
Eeva-Maarit Aikio  
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi 
0400 151294 
http://www.utsjoki.fi 
 
 
Ehdotus: 
 
Määräaikaisen hankekoordinaattorin tehtävä avataan hakuun 
aikavälille 17.2. – 3.3.2022 klo 12:00 esittelytekstissä olevan 
hakuilmoituksen mukaisesti. Hakukuulutus julkaistaan kunnan 
ilmoitustaululla, kuntarekryssä, te-palveluissa, kunnan nettisivuilla ja 
Inarilaisessa (23.2).  
 
Lautakunta delegoi valintapäätöksen tekemisen kehittämis- ja 
elinkeinopäällikölle.  
 
Päätös: 
 
Määräaikaisen hankekoordinaattorin tehtävä avataan hakuun 
aikavälille 17.2. – 3.3.2022 klo 12:00 esittelytekstissä olevan 
hakuilmoituksen mukaisesti. Hakukuulutus julkaistaan kunnan 
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Elinvoimalautakunta § 16 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 32 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

ilmoitustaululla, kuntarekryssä, te-palveluissa, kunnan nettisivuilla ja 
Inarilaisessa (23.2).  
 
Lautakunta tekee valintapäätöksen.  
 

  
 
Elvltk § 16  

Elinkeinotoimessa on käynnistymässä useita hankkeita osana 
rakennemuutoskokonaisuutta. Näihin hankkeisiin on varattu 
määrärahat hankekoordinaattorille niin, että työaika jakaantuu 
useampaan hankkeeseen. Hankekoordinaattori toimii 
rakennemuutosjohtajan työparina uKoordinaatio-hankkeessa sekä 
muiden hankkeiden projektipäälliköiden tukena hankesuunnitelmien 
mukaisesti.  
 
Hallintosäännön 42 § mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat 
päättävät alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta ja 
irtisanomisesta.  
 
Hankekoordinaattorin paikka tulisi laittaa avoimeksi mahdollisimman 
pian, sillä hankkeita on käynnistymässä 1.3.2022 alkaen ja tällä 
hetkellä hankekoordinaattorin työpanosta niissä tarvitaan 31.12.2023 
asti. Määräaikaisen hankekoordinaattorin hakuilmoituksesta on 
valmisteltu seuraava luonnos: 
 
MÄÄRÄAIKAINEN HANKEKOORDINAATTORI 
RAKENNEMUUTOSHANKKEISIIN 1.4.2022 - 31.12.2023 
 
Utsjoen kunnassa on käynnissä rakennemuutosprosessi. Tenon 
lohestusrajoitukset sekä koronan vaikutukset erityisesti 
kansainväliseen matkailuun ja rajakauppaan ovat heikentäneet 
huomattavasti yritysten toimintaedellytyksiä alueella. 
Rakennemuutosprosessin tarkoituksena on tukea erityisesti eri 
elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja uuden yritystoiminnan syntymistä 
alueella, mutta myös kuntalaisten hyvinvointia. Päivittyvää lisätietoa 
rakennemuutoksesta ja siihen liittyvistä hankkeista: 
www.utsjoki.fi/yrittajalle/arm 
 
Palkkaamme määräaikaisen hankekoordinaattorin tukemaan 
rakennemuutoksen koordinoimista ja siihen liittyvien hankkeiden 
toimintaa ja hallinnointia. Hankkeisiin palkataan projektipäälliköt, 
joiden tukena hankekoordinaattori työskentelee. Työn sisältö 
muodostuu pääasiassa erilaisten tilaisuuksien ja toimenpiteiden 
suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä sekä laaja-alaisesta 
viestinnästä ja sidosryhmäviestinnästä hankesuunnitelmien 
mukaisesti. Lisäksi hankekoordinaattori on mukana hankkeiden 
toimenpiteiden suunnittelussa sekä hankehallinnoinnissa ja 
maksatusten valmistelussa.  
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Elinvoimalautakunta § 16 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 32 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Olet ulospäin suuntautunut ja kykenet sekä itsenäiseen että 
tiimityöskentelyyn yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 
Toimenpiteiden suunnittelu ja organisoiminen sekä viestiminen 
suunnittelu ovat sinulle tuttuja ja mieluisia tehtäviä. Innostut myös 
uusista haasteista ja uuden oppimisesta. Olet tarkka ja 
järjestelmällinen. Sinulla on hyvä paineensietokyky, hallitset hyvin 
ajoittaisen kiireen ja sen, että työnkuva muodostuu useista eri 
tehtävistä.  
 
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää 
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
- erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa  
- erinomaista kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa  
- työkokemusta EU-hankkeista 
- hyviä viestintätaitoja (mm. tiedotteet, nettisivujen ylläpitäminen,   
sosiaalinen media, verkostoviestintä) 
 
Erityisenä vahvuutena on saamen kielen taito. Utsjoen kunta 
maksaa saamen kielilisää 100-150 euro/kuukausi.  
 
Työpiste sijaitsee Utsjoella. Työssä on mahdollisesti ilta- ja 
viikonlopputöitä. Tehtävä on määräaikainen 1.4.2022 - 31.12.2023. 
Tehtävässä on 3 kuukauden koeaika. Palkka on 3000 euroa 
kuukaudessa. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 3.3.2022 klo 12 
mennessä: www.kuntarekry.fi työpaikka xxxxxx. 
 
Lisätietoja: 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö  
Eeva-Maarit Aikio  
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi 
0400 151294 
http://www.utsjoki.fi 
 
 
Ehdotus: 
 
Määräaikaisen hankekoordinaattorin tehtävä avataan hakuun 
aikavälille 17.2. – 3.3.2022 klo 12:00 esittelytekstissä olevan 
hakuilmoituksen mukaisesti. Hakukuulutus julkaistaan kunnan 
ilmoitustaululla, kuntarekryssä, te-palveluissa, kunnan nettisivuilla ja 
Inarilaisessa (23.2).  
 
Lautakunta delegoi valintapäätöksen tekemisen kehittämis- ja 
elinkeinopäällikölle.  
 
Päätös: 
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Elinvoimalautakunta § 16 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 32 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määräaikaisen hankekoordinaattorin tehtävä avataan hakuun 
aikavälille 17.2. – 3.3.2022 klo 12:00 esittelytekstissä olevan 
hakuilmoituksen mukaisesti. Hakukuulutus julkaistaan kunnan 
ilmoitustaululla, kuntarekryssä, te-palveluissa, kunnan nettisivuilla ja 
Inarilaisessa (23.2).  
 
Lautakunta tekee valintapäätöksen.  
 

  
 
Elvltk § 32  
 Hankekoordinaattorin määräaikainen tehtävä on ollut avoinna 18.2 - 

3.3.2022 välisen ajan. Määräaikaan mennessä tuli 3 hakemusta, 
joista 3 täytti kelpoisuusehdot. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö on 
haastatellut 3 hakupapereiden perusteella parasta hakijaa yhdessä 
lautakunnan puheenjohtajan kanssa 7.3.2022. 
 
 
Ehdotus: 
 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö tekee ehdotuksen haastattelujen 
jälkeen. Lautakunta valitsee hankekoordinaattorin sekä yhden 
varalle.  
 
Kokouksessa annettu muutettu ehdotus: 
 
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
 
Päätös: 
 
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
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Elinvoimalautakunta § 16 20.10.2021 
Elinvoimalautakunta § 33 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Matkailuasioiden kehittäminen 2021-2022 
 
74/14.02.01/2021 
 
Elvltk § 16  

Utsjoen matkailussa on käynnissä monenlaista muutosta ja 
kehitystä, johon myös Tenon kalastuksen muutokset vaikuttavat. 
Alueen matkailumarkkinointia on toteutettu kunnan omana 
toimenpiteenä sekä osana  Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n toimintaa. 
Kunnassa on valmistunut matkailun kehittämisohjelma sekä 
maankäyttösuunnitelma, matkailun brändiä on uudistettu ja 
Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen kautta parannetaan 
matkailuun liittyvää vastuullisuutta. Matkailuneuvontaa on toteutettu 
kyläkohtaisesti ja myös enenevissä määrin sosiaalisessa mediassa.  
Inari-Saariselkä Matkailu Oy on valmistellut uuden strategian ja 
käynnistänyt brändityön, jossa myös Utsjoki on mukana. Näissä 
muuttuvissa tilanteissa on hyvä käynnistää keskustelu siitä, miten 
Utsjoen kunta voi kehittää palveluitaan niin, että ne tukevat alueen 
yritystoimintaa ja matkailutoiminnan kehittymistä vastuullisesti ja 
yhdessä muiden elinkeinojen kanssa.  
 
Ehdotus: 
 
- Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio alustaa 
matkailun kehitystyön taustan.  
- Inari-Saariselkä Matkailun (ISM) toimitusjohtaja Marja Kumpuniemi 
esittelee ISM:n meneillään olevan strategiatyön ja 
brändiuudistuksen.  
- Matkailuvastaava/Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen 
projektipäällikkö Sonja Sistonen esittelee matkailun kehitystyön 
taustaa. Taustoituksessa käydään pääpiirteittään läpi Matkailun 
kehittämisohjelma (2020), Matkailubrändin uudistus (2020) sekä 
matkailuneuvonnan ja aluemarkkinoinnin nykytilanne.  
- Keskustellaan matkailun kehittämistoiminnan suuntaviivoista ja 
aikataulutuksesta.   
 
Päätös: 
 
Projektipäällikkö Sonja Sistonen saapui kokoukseen tämän pykälän 
käsittelyn aikana klo 17:30. 
 
Lautakunta keskusteli alustuksen pohjalta matkailun kehittämisen 
suuntaviivoista. 
 
 

Elvltk § 33 Jatketaan matkailun aluemarkkinointiin ja matkailuneuvontaan 
liittyvää kehitystyötä. Inari-Saariselkä matkailun brändityöryhmä on 
valmistellut ja hallitus on hyväksynyt  uuden brändin, johon 
pyydetään Utsjoen kunnan kannanottoa. Uusi brändi näyttäytyy 
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Elinvoimalautakunta § 16 20.10.2021 
Elinvoimalautakunta § 33 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

laajempana aluekokonaisuutena ja uutena nimenä. Utsjoen kylät 
istuvat sen alle erinomaisesti. Tältä pohjalta tulee käynnistää 
keskustelut aluemarkkinoinnin organisoimisesta Utsjoen kunnan 
osalta suhteessa Inari-Saariselkä matkailuun.  
 
 
Ehdotus: 
 
- Matkailuvastaava/Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen 
projektipäällikkö Sonja Sistonen pitää lautakunnalle matkailun 
kehitystyön tilannekatsauksen.  
- Inari-Saariselkä matkailun edustaja esittelee lautakunnalle uuden 
brändiluonnoksen kommentoitavaksi. 
- Lautakunta valitsee työryhmän valmistelemaan aluemarkkinoinnin 
ja matkailuneuvonnan kehittämistä. Työryhmässä tulee huomioida 
eri kylät. Työn tavoitteena on tehdä esitys lautakunnalle siitä, miten 
aluemarkkinointi sekä matkailuneuvonta tulisi järjestää Utsjoella. 
- Työryhmä raportoi työtään lautakunnan kokouksissa sekä tuo 
kehittämisehdotuksen lautakunnalle viimeistään elokuussa.  
   
Päätös: 
 
- Matkailuvastaava/Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen 
projektipäällikkö Sonja Sistonen piti lautakunnalle matkailun 
kehitystyön tilannekatsauksen. 
- Inari-Saariselkä matkailun edustaja Hanna Kouri esitteli 
lautakunnalle uuden brändiluonnoksen kommentoitavaksi. 

 - Lautakunta valitsi työryhmän valmistelemaan aluemarkkinoinnin ja 
matkailuneuvonnan kehittämistä. Työryhmään valittiin Anni-Sofia 
Niittyvuopio, Tomi Vartiainen ja Iivari Koutonen.  
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Elinvoimalautakunta § 34 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen digitaalinen elinvoima – uDigi -hankkeen käynnistäminen ja hankehenkilöstö 
 
22/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 34  

Utsjoen kunta on saanut hankerahoituksen 
rakennemuutoskokonaisuuteen kuuluvaan "Utsjoen digitaalinen 
elinvoima -uDigi" -hankkeeseen REACT ohjelmasta Lapin liitolta. 
Hanke sisältyy vuoden 2022 talousarvioon.Hankehakemus on 
oheismateriaalina. 
 
Hankkeen ideana on vastata koronan, Tenon lohestuskiellon sekä 
ns. "uuden kunnan" haasteisiin Utsjoella luomalla kestävyyteen ja 
digitalisaatioon pohjautuva elinvoimapalveluiden toimintamalli. Tällä 
vahvistetaan elinvoimapalveluiden laatua ja saavutettavuutta ja sitä 
kautta vaikutetaan yritystoiminnan uudistumiseen, 
elinkeinorakenteen monipuolistumiseen sekä yritysten tuottavuuden 
ja kannattavuuden parantumiseen. Hanke kohdentuu pääosin 
Utsjoen kuntaan, mutta tarkoituksena on tämän pilotoinnin kautta 
luoda elinvoimapalveluiden digitaalisuuteen pohjautuva 
verkostomainen toimintamalli, joka tuottaa yrityksille palveluja 
digitaalisesti yhden ruudun ratkaisuna.  
 
Hankkeen toimenpiteinä ovat elinvoimapalveluiden tarpeiden 
tunnistaminen, Utsjoen elinvoimapalveluiden mallintaminen, 
elinvoimapalveluiden digitaalisen mallin suunnittelu, eri toimintojen 
sisältöpilotointi (mm. yritysneuvonta, hankinnat, vihreä siirtymä, 
osaaminen, tiedottaminen) sekä maakunnallisen mallin kehittäminen 
yhdessä hankkeessa luotavan verkoston kanssa. 
 
Hankkeen päätoteuttaja on Utsjoen kunta ja osatoteuttaja ProAgria 
Lappi ry. Hankkeen kesto on 1.2.2022- 31.10.2023 ja sen 
kokonaisbudjetti on 199 074 euroa.Hankkeessa työskentelee osa-
aikainen projektipäällikkö, osa-aikainen hankekoordinaattori sekä 
osa-aikainen ProAgria Lapin työntekijä.Lisäksi hankkeeseen 
kilpailutetaan asiantuntijuutta ostopalveluna.  
 
Hankkeen toimintaa käynnistetään parhaillaan ja 
henkilöstömuutoksista johtuen projektipäällikön valinta sekä 
ensimmäiset hankinnat tulisi tehdä pikaisesti, koska hankkeen 
päättymisaikaa ei voida siirtää. Projektipäälliköltä vaaditaan vahvaa 
alueen elinkeinoelämän tuntemusta, vahvaa yritysneuvonta ja 
hankeosaamista sekä pilotteihin liittyvää osaamista mm. 
osaamiseen, hankintoihin, viestintään, vihreään siirtymään liittyen. 
Hankkeen käynnistymisen näkökulmasta hankinnat liittyen 
elinvoimapalveluiden tarpeiden selvittämiseen ja 
elinvoimapalveluiden mallinnokseen liittyen tulisi tehdä myös 
pikaisesti, jotta hanke pääsee käyntiin.  
 
Ehdotus: 
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Elinvoimalautakunta § 34 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
- Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee hankkeen. 
- Lautakunta valitsee hankkeen ohjausryhmän jäsenen ja 
varajäsenen. 
- Lautakunta valitsee projektipäällikön osa-aikaiseen tehtävään 
ekonomi Johanna Mikkolan ajalle 1.4.2022 - 30.8.2023. Yhteensä 
noin 8 henkilötyökuukautta. 
- Hankekoordinaattorille on varattu 50 % työaika hankkeessa 
aikavälille 1.4.2022 - 30.9.2023. Hankekoordinaattori valitaan 
seuraavassa kokouksessa. 
- Lautakunta delegoi kehittämis- ja elinkeinopäällikölle tai hänen 
sijaiselleen hankintaoikeuden hankesuunnitelman kohtiin: 
Elinvoimapalveluiden tarpeiden selvitys sekä elinvoimapalveluiden 
mallinnos.Hankintojen arvo yhteensä maksimissaan 25 000 euroa.  
 
Päätös: 
 
Lautakunta valitsi hankkeen ohjausryhmän jäseneksi Tomi 
Vartiaisen ja varajäseneksi Terttu Mannisen.  
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 35 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle 2022 
 
28/14.03.01/2014 
 
Elvltk § 35  

Järjestetään ensisijaisesti sijaisapu- ja vuosilomalomitukset, 
maksullista lomittaja-apua järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 
Järjestetyssä lomitusjärjestelmässä olevat yrittäjät voivat käyttää 
maksullista lomittaja-apua. Lomittajana voi toimia lomituspalveluja 
tuottavan yrityksen tai yhteisön palveluksessa oleva henkilö tai 
itsenäinen ammatinharjoittaja. Maatalousyrittäjään työsuhteessa 
oleva henkilö ei voi lomittaa maksullista lomittaja-apua. Tuetun 
maksullisen lomittaja-avun tuntihinta vuonna 2022 on 15,03 
€/lomitustunti. 
 
Valmisteli: elinkeinosihteeri  
 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta varaa 1500 euron määrärahan maksullisen lomittaja-
avun tukemiseen. Tuki on yrittäjäkohtainen. Kunta osallistuu 
kustannuksiin 50 % /lomitustunti (tuettu maksullinen lomittaja-apu) 
niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä. Sodankylän kunta hoitaa 
lomituspalvelut. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 36 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Elvltk § 36  

SAAPUNEET: 
- Kunnanvaltuusto 31.01.2022, §5 ÄRM käynnistyshanke Utsjoella 
hankkeen jatkohankkeiden lisämäärärahat vuosille 2022-2023 
- Kunnanvaltuusto 31.01.2022, §6 Lisämääräraha Saamenkielen 
taidosta työtä -hankkeelle 
 
 
Ehdotus: 
 
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
 
Kunnanjohtaja Taina Pieski poistui kokouksesta tämän pykälän 
käsittelyn aikana klo. 16:46. 
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Elinvoimalautakunta § 37 10.03.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 
 
Elvltk § 37  

Päätös: 
 
Arvi Länsmanin esityksen pohjalta päätettiin käynnistää valmistelut 
Nuorgamissa sijaitsevan EU:n pohjoisin piste -alueen kehittämiseksi 
huomioiden myös liikennejärjestelyt pysäköinnin ja yksityisteiden 
osalta.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16:55. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen pe-
rusteet 

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

 Pykälät 
 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,36,37 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 31,34,35 
  
  
 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamal:la. 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  
Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaa-
timusviran 

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

omainen ja –
aika 

Utsjoen elinvoimalautakunta,  
PL 41, 99981 Utsjoki 

 Pykälät 
 31,34,35 
  
  
 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. 

Oikaisuvaa-
timuksen si-
sältö 

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

Valitusosoitus 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. 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 

 


