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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Konttinen Pirjo 12:00 - 12:58 Puheenjohtaja  
 Länsman Arvi 12:00 - 12:58 Varapuheenjohtaja  
 Laiti Niila 12:00 - 12:58 Jäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia 12:18 - 12:58 Jäsen  
 Guttorm Väinö 12:00 - 12:58 Kunnanhallituksen pj  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 12:00 - 12:58 Kunnanhallituksen edustaja  
 Pieski Taina  12:00 - 12:58 Kunnanjohtaja, esittelijä  
 Länsman Raimo 12:00 - 12:58 Pöytäkirjanpitäjä  
 Sistonen Sonja  12:00 - 12:58 Matkailuvastaava  
 
Poissa Rasmus Sebastian Jäsen  
 Valle Petteri Jäsen  
 Pieski Maarit Kirsti Jäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 Vartiainen Tomi Varajäsen  
 Manninen Terttu Varajäsen  
 Roivas Osmo Varajäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Vuolab Birit Varajäsen  
 Koutonen Iivari Varajäsen  
 Aikio Eeva-Maarit Kehittämispäällikkö, esittelijä  
 Uino Siiri  Tekninen sihteeri  
 Jääskö Neeta  Tulkki  
 
 
Allekirjoitukset 
 
 Pirjo Konttinen Raimo Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

38 - 49 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
  Utsjoki 4.5.2022 

 
 
Arvi Länsman  Niila Laiti 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 05.04.2022 09:00 
 
 
Minna Lukkari 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Elinvoimalautakunta § 38 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Elvltk § 38  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Anni-Sofia Niittyvuopio saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 
aikana klo 12:18. 
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Elinvoimalautakunta § 39 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Elvltk § 39  

Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että lisä-asiana käsitellään työryhmän 
nimeäminen Saamen kielikeskuksen toiminnan kehittämiseksi.   
 
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen em. lisä-asialla täydennettynä. 
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Elinvoimalautakunta § 40 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Elvltk § 40  

Ehdotus: 
 
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arvi Länsman ja Niila Laiti. 
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Elinvoimalautakunta § 41 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 
 
Elvltk § 41  

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 § 42 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Projektipäällikkö, Utsjoen rakennemuutoksen koordinointi -hankkeeseen 
 
81/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 42  

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointi -hankkeen projektipäällikön 
paikka on ollut avoinna 8.3. – 23.3.2022 välisenä aikana 
Kuntarekryssä, te-palveluiden nettisivuilla, Inarilaisessa sekä kunnan 
virallisella ilmoitustaululla. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö on 
valmistellut hakuilmoitukset ja valinnut haastateltavat lautakunnan 
päätöksen (20 § 17.2.2022) mukaisesti. Haastattelut suoritetaan 
28.3 – 1.4. välisenä aikana. Lautakunnan jäsenet kutsutaan 
haastatteluihin (20 §, 17.2.2022). 
 
Hankkeen tavoitteena on koordinoida Utsjoen 
rakennemuutoskokonaisuutta ja siihen liittyviä projekteja ja 
toimintoja. Toimenpiteet ovat mm. seuraavia: 
– Päivitetään rakennemuutokseen liittyvä suunnitelma, suunnitellaan 
ja käynnistetään hankkeita. 
– Koordinoidaan rakennemuutoskokonaisuuteen liittyviä projekteja ja 
toimintoja. 
– Luodaan laajalla verkostoyhteistyöllä uusi tulevaisuuskuva Utsjoen 
elinvoimaisuudesta. 
– Toteutetaan tulevaisuusfoorumi, jossa 5-8 eri teeman kautta 
luodaan tulevaisuuskuvaa Utsjoen elinvoimaisuuden eri osa-alueista 
asiantuntijoiden kanssa. 
– Viestitään muutoksesta ja uusista mahdollisuuksista. Kehitetään 
alueen imagoa vastaamaan muutosta ja toteutetaan koko alueen 
markkinointia kunnan kanavissa ja mediayhteistyöllä. 
 
Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö 100 % työajalla. 
 
Projektipäällikön tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, 
erinomaista kirjallista ja suullista suomen sekä hyvää englannin 
kielen taitoa, käytännön kokemusta hankepohjaisesta kehittämisestä 
ja yritysten toimintaympäristön kehittämisestä. Tehtävässä tarvittavia 
taitoja ovat laaja-alaisten kokonaisuuksien hahmottaminen, 
erinomaiset yhteistyötaidot ja kykyä luoda ja kehittää verkostoja. 
Paikallistuntemus, markkinointiosaaminen sekä 
aluekehitysosaaminen tukevat tehtävän hoitamista. Työ sisältää 
mahdollisesti ilta- ja viikonlopputyötä sekä edellyttää matkustamista 
ja siihen liittyen auton käyttömahdollisuutta. Hankkeella on 
käytettävissä tiedottajan /viestintäasiantuntijan työpanosta sekä 
ostopalveluna asiantuntijaosaamista. 
 
Hanke käynnistyy mahdollisimman pian ja päättyy alustavasti 31.10 
2023, (18kk). Palkkaus KVTES:n ja hankesuunnitelman mukaisesti. 
Rekrytointi toteutetaan ehdollisena, koska hankepäätöstä ei ole vielä 
tehty. 
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Elinvoimalautakunta § 42 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hae viimeistään 23.3.2022 kuntarekryn kautta täältä. Hakemukset 
voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Utsjoen kunta, PL 41, 
99981 Utsjoki. Hakemusten tulee olla perillä hakuajan sisällä. 
 
Pääset tutustumaan Utsjoen rakennemuutoskokonaisuuteen 
paremmin täältä(https://www.utsjoki.fi/yrittajalle/arm/). 
Lisätietoa hankkeesta ja tehtävistä antaa kunnan Kehittämis- ja 
elinkeinopäällikkö viikolla 10 sekä 21-22.3. 
 
 
Ehdotus: 
 
Ehdotus täydennetään Teamsiin haastattelujen jälkeen ennen 
lautakunnan kokousta. 
 
Täydennetty ehdotus:  
 
Projektipäälliköksi Utsjoen rakennemuutoksen koordinointi -
hankkeeseen valitaan Taru Lindell ja varalle Siiri Uino. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 43 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Projektipäällikön valinta uYritys - Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö -hankkeeseen 
 
96/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 43  

uYritys - Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö -hankkeen 
projektipäällikön paikka on ollut avoinna 8.3. – 23.3.2022 välisenä 
aikana Kuntarekryssä, te-palveluiden nettisivuilla, Inarilaisessa sekä 
kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö 
on valmistellut hakuilmoitukset ja valinnut haastateltavat 
lautakunnan päätöksen (20 § 17.2.2022) mukaisesti. Haastattelut 
suoritetaan 28.3 – 1.4. välisenä aikana. Lautakunnan jäsenet 
kutsutaan haastatteluihin (20 §, 17.2.2022). 
 
Hakuilmoitus: 
 
Projektipäällikkö, uYritys -Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja 
henkilöstö -hankkeeseen 
 
Hankkeen tavoitteena on tukea paikallisia yrityksiä siinä, että niille 
kehittyy ketterä kyky sopeutua ja mukautua rakennemuutokseen 
sekä kohdentaa toimintaa uuden toimintaympäristön tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaisesti. Lisäksi tuetaan myös uuden 
yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. 
 
Hanke toteutetaan viitenä toimenpidekokonaisuutena: 
1: Yritysfoorumi – yritysten johtamisen kehittäminen 
muutostilanteessa verkostoyhteistyöllä 
2: Osaava työvoima -rekrytointiin liittyvä osaaminen ja työvoiman 
osaamisen kehittäminen 
3: Työhyvinvointi -työhyvinvointijohtaminen sekä konkreettisia 
välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen 
4: Palvelupolun luominen tukemaan osaamisen kehittämistä ja 
työvoiman saatavuutta. 
5: Viestintä ja tiedottaminen -hankkeen teemoihin liittyvän tiedon 
jakaminen, työvoiman rekrytointiin liittyvän viestintäosaamisen 
kehittäminen sekä hankkeen sisäinen tiedottaminen 
 
Hankkeeseen palkataan projektipäällikön lisäksi myös 
tiedottaja/viestintäasiantuntija 75 % (tiedottajan paikka on 
haettavissa, ja pääse tutustumaan työkuvaan täältä), sekä 
hankekoordinaattori 20 % työpanoksella. 
 
Projektipäällikön tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa, 
erinomaista kirjallista ja suullista suomen sekä hyvää englannin 
kielen taitoa, käytännön kokemusta yritysten toimintaympäristön 
kehittämisestä ja projektimaisesta työstä. Tehtävän 
menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaisten 
kokonaisuuksien hahmottamista, taitoa organisoida tehokkaasti 
siihen liittyviä toimenpiteitä, erinomaisia yhteistyötaitoja, ja kykyä 
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Elinvoimalautakunta § 43 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

luoda verkostoja. Ymmärrys rekrytointiin ja työhyvinvointiin liittyvistä 
asioista sekä paikallistuntemus tukevat tehtävän hoitamista. Työ 
sisältää mahdollisesti ilta- ja viikonlopputyötä sekä edellyttää 
matkustamista ja siihen liittyen auton käyttömahdollisuutta. 
 
Hanke käynnistyy mahdollisimman pian ja päättyy alustavasti 
31.10.2023 (18kk). Projektipäällikön paikka täytetään 100 % 
työpanoksella. Palkkaus on KVTES:n ja hankesuunnitelman 
mukaisesti. Rekrytointi toteutetaan ehdollisena, koska 
hankepäätöstä ei ole vielä tehty. 
 
Hae viimeistään 23.3.2022 kuntarekryn kautta täältä. Hakemukset 
voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Utsjoen kunta, PL 41, 
99981 Utsjoki. Hakemusten tulee olla perillä hakuajan sisällä. 
 
Lisätietoa käynnissä olevasta rakennemuutoskokonaisuudesta 
Utsjoen kunnassa löytyy täältä. 
Lisätietoa hankkeesta ja tehtävistä antaa kunnan Kehittämis- ja 
elinkeinopäällikkö viikolla 10 sekä 21-22.3. 
 
Lisätietoa; 
Eeva-Maarit Aikio 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö 
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi 
puh. +358400 151 294 
 
 
Ehdotus: 
 
Ehdotus täydennetään Teamsiin haastattelujen jälkeen ennen 
lautakunnan kokousta.  
 
Täydennetty ehdotus:  
 
Projektipäälliköksi uYritys - Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja 
henkilöstö hankkeeseen valitaan Petri Hämäläinen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 44 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedottajan/viestintäasiantuntijan valinta uYritys - Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö 
-hankkeeseen 
 
96/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 44  

uYritys - Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö -hankkeen 
tiedottaja/viestintäasiantuntijan paikka on ollut avoinna 8.3. – 
23.3.2022 välisenä aikana Kuntarekryssä, te-palveluiden 
nettisivuilla, Inarilaisessa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla. 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö on valmistellut hakuilmoitukset ja 
valinnut haastateltavat lautakunnan päätöksen (20 § 17.2.2022) 
mukaisesti. Haastattelut suoritetaan 28.3 – 1.4. välisenä aikana. 
Lautakunnan jäsenet kutsutaan haastatteluihin (20 §, 17.2.2022). 
 
Hakuilmoitus 
 
Tiedottaja/ viestintäosaajan, uYritys -Utsjoen elinvoimaiset yritykset 
ja henkilöstö -hankkeeseen 
 
uYritys -Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö -hankkeen 
tavoitteena on tukea paikallisia yrityksiä siinä, että niille kehittyy 
ketterä kyky sopeutua ja mukautua rakennemuutokseen sekä 
kohdentaa toimintaa uuden toimintaympäristön tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaisesti. Lisäksi tuetaan myös uuden 
yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. 
 
Hanke toteutetaan viitenä toimenpidekokonaisuutena: 
1: Yritysfoorumi – yritysten johtamisen kehittäminen 
muutostilanteessa verkostoyhteistyöllä 
2: Osaava työvoima -rekrytointiin liittyvä osaaminen ja työvoiman 
osaamisen kehittäminen 
3: Työhyvinvointi -työhyvinvointijohtaminen sekä konkreettisia 
välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen 
4: Palvelupolun luominen tukemaan osaamisen kehittämistä ja 
työvoiman saatavuutta. 
5: Viestintä ja tiedottaminen -hankkeen teemoihin liittyvän tiedon 
jakaminen, työvoiman rekrytointiin liittyvän viestintäosaamisen 
kehittäminen sekä hankkeen sisäinen tiedottaminen 
 
Hankkeessa työskentelee tiedottajan/ viestintäosaajan (75 %) lisäksi 
projektipäällikkö (100%) sekä hankekoordinaattori (20 %) 
työpanoksella. 
 
Tiedottajan / viestintäosaajan tehtävä edellyttää 
korkeakoulututkintoa sekä käytännön kokemusta hankkeen 
viestinnällisten tehtävien osa-alueista: Tiedottaja vastaa hankkeen 
sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta, tuottaa hankkeeseen 
liittyvää aineistoa, oppaita ja osaamisen lisäämiseen liittyvää 
viestintää sekä kouluttaa yrittäjiä viestintään liittyen. Hän on vahvasti 
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Elinvoimalautakunta § 44 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

mukana hankkeen toimenpiteissä projektipäällikön työparina. Työn 
hoitaminen edellyttää laaja-alaista näkemystä, oma-aloitteisuutta, 
erinomaisia viestintätaitoja sekä viestintävälineiden ja -kanavien 
hallintaa, ulospäinsuuntautuneisuutta sekä erinomaisia 
yhteistyötaitoja. Kokemus yritysten viestinnästä sekä veto- ja 
pitovoimaviestinnästä edesauttavat tehtävän hoitamista. Työ sisältää 
mahdollisesti ilta- ja viikonlopputyötä sekä edellyttää matkustamista 
ja siihen liittyen auton käyttömahdollisuutta. Tehtävään sisältyy 25 % 
työpanos toisessa hankkeessa (rakennemuutos koordinaation – 
hanke) paikka täytetään kokonaisuudessaan 100 % työpanoksella. 
 
Hanke käynnistyy mahdollisimman pian ja päättyy alustavasti 
31.10.2023 (18kk). Palkkaus on KVTES:n ja hankesuunnitelman 
mukaisesti. Rekrytointi toteutetaan ehdollisena, koska 
hankepäätöstä ei ole vielä tehty. 
 
Hae viimeistään 23.3.2022 kuntarekryn kautta täältä. Hakemukset 
voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Utsjoen kunta, PL 41, 
99981 Utsjoki. Hakemusten tulee olla perillä hakuajan sisällä. 
 
Pääset tutustumaan Utsjoen rakennemuutoskokonaisuuteen 
paremmin täältä. 
Lisätietoa hankkeesta ja tehtävistä antaa kunnan Kehittämis- ja 
elinkeinopäällikkö viikolla 10 sekä 21-22.3. 
 
 
Ehdotus: 
 
Ehdotus täydennetään Teamsiin haastattelujen jälkeen ennen 
lautakunnan kokousta.  
 
Täydennetty ehdotus: 
 
Paikka laitetaan uudelleen hakuun. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 16 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 32 10.03.2022 
Elinvoimalautakunta § 45 01.04.2022 
 

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.  
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Elinvoimalautakunta § 16 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 32 10.03.2022 
Elinvoimalautakunta § 45 01.04.2022 
 

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 
Elinvoimalautakunta § 45 01.04.2022 
 

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.  
 
Päätös: 
 
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 

  
 
Elvltk § 45  

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. 
 
Uusi valmistelu 
 
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, eikä haastatteluja 
oltu tehty aikaisemman esittelytekstin mukaisesti. 
 
Hankekoordinaattorin määräaikainen tehtävä on ollut avoinna 18.2. - 
4.3.2022 välisen ajan. Määräaikaan mennessä tuli 3 hakemusta, 
joista 3 täytti kelpoisuusehdot. Haastattelut suoritetaan 24.-30.3. 
välisenä aikana. 
 
 
Ehdotus: 
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Elinvoimalautakunta § 16 17.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 32 10.03.2022 
Elinvoimalautakunta § 45 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus täydennetään Teamsiin haastattelujen jälkeen ennen 
kokousta. 
 
Täydennetty ehdotus: 
 
Rakennemuutoshankkeiden määräaikaiseksi hankekoordinaattoriksi 
valitaan Siiri Uino ja varalle Anne Forsell. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Kunnanhallitus § 49 28.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 46 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntalaisaloite Tenon lohestusperinnekeskuksen perustamiseksi 
 
35/09.02/2020 
 
Kh 28.02.2022 § 49 
  

 
Anssi Eloranta ja veikko Guttorm ovat tehneet esityksen, että 
Utsjoen kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin Tenon 
lohestusperinnekeskuksen perustamiseksi Utsjoelle ja kirjaa 
aloitteemme painopistekohteeksi uuteen kuntastrategiaansa.  
  
Aloitteen perustelut ja teksti: 
 
Teno on Atlantin lohen ja sen kalastuksen suurin ja kaunein 
esimerkkijoki. Tenon lohenkalastus elää nyt kuitenkin historiallisen 
suurta murrosvaihettaan. Lohen ohella joen lohenkalastusperinteen 
”sukukalleudetkin” ovat vaarassa hävitä. 
 
Suomessa ei ole tällä hetkellä ainuttakaan lohestuskulttuuriin 
keskittyvää erikoismuseota tai -näyttelyä kuten Ruotsin Laxens Hus 
tai Norjan Namsen Salmon Aquarium. Saamelaismuseo Siidaan 
Inarissa on tallennettu vähäinen määrä lohestusesineistöä myös 
Tenojokivarresta.  
 
Utsjoen kunnan majoitus- ja ravintolainfra on selvässä nosteessa. 
Koronaepidemian edesauttamana myös muut kuin lohestavat 
kansalaiset löysivät Utsjoen. Siksi tavalliselle matkailijalle  tulisikin 
mahdollisimman nopeasti luoda sellaisia luontomatkailu- ja 
kulttuurikohteita, jotka toisaalta pysäyttävät kulkijan ja toisaalta 
tukevat seudun kulttuuriperimän säilymistä. Yksi luontevimmista 
Utsjoen kuntakuvaan istuvista kohteista olisi Tenojoen lohestukselle 
rakentuva perinnekeskus.   
 
Aloitteemme ajatus ei ole uusi, mutta jostain syystä sen 
jalostamiseen ei ole paneuduttu asian edellyttämällä vakavuudella. 
Haluamme, että asiassa otetaan nyt ratkaiseva alkuaskel, jonka 
tekee Utsjoen kunta sitoutumalla aloitetavoitteeseen. Tämä on 
välttämätöntä, jotta hanke voisi edetä menestyksellisesti ja saada 
tarvittavan rahoituksen. Ehdottamamme Tenon 
lohestusperinnekeskus ei suinkaan ole Siidan kilpailija, vaan sen 
erikoisnäyttely, jota Siida koordinoisi ja johtaisi, mutta joka fyysisesti 
sijaitsisi Utsjoella. 
 
Aloitteen kannalta huomionarvoista on myös jokivarren asukkaiden 
tahtotila. Tenon vapakalastusta käsittelevän historiakirjan 
haastatteluiden kuluessa vahvistui näkemys siitä, että kuntaan 
halutaan Tenon likioma lohestusperinnekeskus. Utsjoelta löytyy 
myös huomattavan paljon aiheeseen liittyvää, museaalisesti 
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Kunnanhallitus § 49 28.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 46 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

arvokasta esineistöä ja kuvamateriaalia. Haastatteluissa korostui 
ajatus, että aineistoa omistavat ovat valmiit luovuttamaan 
lohestusaarteensa Utsjoella sijaitsevaan esittelykeskukseen, muttei 
muualle. Useat haastatellut myös halusivat Siidan Teno-esineistön 
palauttamisen takaisin ”kotiin”.  
 
Aloitevaiheessa ei ole viisasta liian yksityiskohtaisesti linjata Tenon 
lohestusperinnekeskuksen muotoa, sen yksityiskohtainen määrittely 
kuuluu kunnan sitoutumispäätöksen jälkeisiin toimiin. Pelkkä 
esineistöön perustuva museo tuskin tulee kyseeseen, vaan tarvitaan 
uusilla museotekniikoilla ja vaihtuvilla näyttelyillä varustettu 
toimintaympäristö. Museaalisesti merkittävän esineistön luettelointi 
ja valokuvaaminen sopivat luontevasti Siidan ja/tai Suomen 
Kalastusmuseoyhdistyksen toimenkuvaan. Parhaat käytänteet 
kannattaa poimia vastaavista maailmalla toimivista keskuksista ja 
täydentää niitä sitten tenolaisella omaperäisyydellä. 
 
Uuden lohestusperinnekeskuksen menestymisen perusedellytys on 
huolellinen suunnittelu, verkostoituminen sekä laaja ja tavoitteellinen 
yhteistyö muiden kalastuskokoelmia ylläpitävien museoiden ja 
tiedemaailman kanssa. Kunta tarvitsee hankekumppaneikseen 
esimerkiksi Suomen Saamelaisten kansallismuseo Siidan, 
Metsähallituksen, Luken, ELY:n sekä tietysti itse lohestuskulttuuria 
elävien ja eläneiden muodossa. 
  
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus pitää hanketta tärkeänä, hanketta tulee edistää. 
Kunnanhallitus siirtää asian valmistelun elinvoimalautakunnalle.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Elvltk § 46  

Aloitteen saamisen aikaan elinkeinotoimessa oli valmisteilla 
hankesuunnitelma lohiperinteen taltioimiseen ja hyödyntämiseen 
liittyen, osana rakennemuutoskokonaisuutta. Koska aihepiiri sopi 
hyvin kyseiseen hankkeeseen, niin kunnanjohtaja Vuokko Tieva-
Niittyvuopio ja kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitivät kokouksen 
Anssi Elorannan kanssa aloitteesta 19.11.2021. Kokouksen 
perusteella, sekä myös muun aiheeseen liittyvän keskustelun 
perusteella, käynnissä olevaan "Saamelaisen kulttuuriperinteen 
vahvistaminen  Tenojokilaaksossa" -hankkeen tavoitteisiin ja 
toimenpiteisiin kirjoitettiin:  
- Tavoitteena on myös selvittää lohimuseon 
perustamismahdollisuuksia ja mahdollista toteutusmuotoa 
(perinteinen, digi, hybridi).  
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Kunnanhallitus § 49 28.02.2022 
Elinvoimalautakunta § 46 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

- Järjestetään 2-4 työpajaa lohimuseon perustamisedellytysten 
selvittämiseksi. Kutsutaan aiheeseen liittyvien organisaatioiden 
edustajia sekä paikallisia.  
 
Hanke mahdollistaa suunnittelutyön käynnistämisen pikaisesti, eri 
toimijatahojen kuulemisen sekä perustamismahdollisuuksien 
selvittämisen. Hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin mukaan 
Saamelaismuseo SIIDA:n edustus. Tässä valmistelutyössä 
sivistystoimella sekä sivistyslautakunnalla tulisi olla vahva rooli. 
Myös sivitystoimella on edustaja hankkeen ohjausryhmässä. 
 
 
Ehdotus: 
 
Saatetaan tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
 
 
Jakelu  Anssi Eloranta 
 Veikko Guttorm 
 Piia Nuorgam 
 Virpi Veskoniemi 
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Elinvoimalautakunta § 47 01.04.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Elvltk § 47  

SAAPUNEET: 
- Kunnanhallitus 28.02.2022, §26 Valtuuston 31.1.2022 kokouksen 
täytäntöönpano 
- Kunnanhallitus 28.02.2022, §29 Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi 
saattaminen vuonna 2022 
- Kunnanhallitus 28.02.2022, §30 Talousarvion täytäntöönpano-
ohjeet vuodelle 2022 
- Kunnanhallitus 28.02.2022, §35 Valtuustoaloite, Moottorikelkkaura 
Karigasniemi-Utsjoki 
- Kunnanhallitus 28.02.2022, §36 Valtuustoaloite, Saamen kielen 
kielilisän maksaminen Utsjoen kunnan työntekijöille 
- Kunnanhallitus 28.02.2022, §49 Kuntalaisaloite Tenon 
lohestusperinnekeskuksen perustamiseksi  
 
 
Ehdotus: 
 
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 30 10.03.2022 
Elinvoimalautakunta § 48 01.04.2022 
 

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. 

  
 
Elvltk § 48  

Päätös: 
 
Elinvoimalautakunta nimesi työryhmän puheenjohtajaksi 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Väinö Guttormin. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 
 
Elvltk § 49  

Päätös: 
 
Ei muita asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.58. 
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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 
 38,39,40,41,44,46,47,49 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 42,43,45,48 
  
  
 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 elinvoimalautakunta, PL 41, 99981 Utsjoki 

 Pykälät 
 42,43,45,48 
  
  
 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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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 

 


