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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Konttinen Pirjo 14:10 - 15:50 Puheenjohtaja  
 Länsman Arvi 14:10 - 15:50 Varapuheenjohtaja  
 Laiti Niila 14:10 - 15:50 Jäsen  
 Manninen Terttu 14:10 - 15:50 Varajäsen  
 Koutonen Iivari 14:14 - 15:50 Varajäsen  
 Guttorm Väinö 14:10 - 15:50 Kunnanhallituksen pj  
 Pieski Taina  14:10 - 15:50 Kunnanjohtaja, esittelijä  
 Sistonen Sonja  14:10 - 15:50 VA. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö  
 Länsman Raimo 14:10 - 15:50 Pöytäkirjanpitäjä  
 Nuorgam Piia  14:22 - 15:20 Projektipäällikkö §54,§55 
 Jääskö Neeta  14:10 - 15:50 Tulkki  
 Uino Siiri  14:10 - 15:50 Tekninen sihteeri  
 
Poissa Rasmus Sebastian Jäsen  
 Valle Petteri Jäsen  
 Pieski Maarit Kirsti Jäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Jäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 Vartiainen Tomi Varajäsen  
 Roivas Osmo Varajäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Vuolab Birit Varajäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura Kunnanhallituksen edustaja  
 
 
Allekirjoitukset 
 
 Pirjo Konttinen Raimo Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

50 - 66 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
  Utsjoki 7.6.2022 

 
 
Niila Laiti   Terttu Manninen 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 07.06.2022 09:00 
 
 
Minna Lukkari 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Elinvoimalautakunta § 50 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Elvltk § 50  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Elinvoimalautakunta § 51 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Elvltk § 51  

Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja Pirjo Konttinen esitti, että lisäasiana käsitellään 
monikielisyysasiantuntijan virkavapaa-anomus. 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen em. lisäasialla täydennettynä. 
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Elinvoimalautakunta § 52 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Elvltk § 52  

Ehdotus: 
 
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niila Laiti ja Terttu Manninen. 
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Elinvoimalautakunta § 53 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 
 
Elvltk § 53  

VA. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Sonja Sistonen pitää 
lautakunnalle talous- ja tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 

  
 Iivari Koutonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana 

klo. 14:14. 
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Elinvoimalautakunta § 54 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke, tilannekatsaus 
 
85/12.03/2021 
 
Elvltk § 54  

Projektipäällikkö Piia Nuorgam pitää lautakunnalle hankkeen 
tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
 
Projektipäällikkö Piia Nuorgam liittyi kokoukseen tämän pykälän 
käsittelyn aikana klo. 14:22. 
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Elinvoimalautakunta § 55 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke, aineistohankinta 
 
85/12.03/2021 
 
Elvltk § 55  

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -
projektissa keskitytään Tenonlaakson perinteiseen 
lohestuselinkeinoon liittyvien taitojen, tietojen ja perinteiden 
tallentamiseen ja niiden siirtämiseen seuraaville sukupolville.  Lisäksi 
kartoitetaan jo olemassa olevaa jokivarren paikkojen 
alkuperäisnimistöä. Tässä tarkoituksessa perinteisistä 
kalastusmuodoista kootaan ja tuotetaan kuvamateriaalia, 
videomateriaalia ja äänimateriaalia, jota voidaan hyödyntää eri 
yhteyksissä. 
  
Hankkeessa perinteisillä kalastusmuodoilla tarkoitetaan sekä 
nykyaikana käytössä olevia muotoja, kuten kulkutus ja patopyynti, 
mutta myös jo kiellettyjä tai päättyneitä kalastusmuotoja. Sen lisäksi 
että projektissa on tarkoitus haastattelujen avulla kerätä ja tallettaa 
tietoja, niin projektissa myös on kartoitettu samalla olemassa olevia 
aineistoja. 
 
Vuosikymmenten saatossa kansanperinteen tutkijat ja kerääjät sekä 
paikalliset itse ovat haastatelleet kymmeniä ellei satoja saamelaisia 
kalastusperinteistä mutta myös matkailusta. Nämä ääniteaineistot 
ovat osittain hajallaan eri museo-, arkisto ja tutkimuslaitoksissa. 
Oulun yliopiston Giellagas instituutin Saamelainen kulttuuriarkisto on 
kerännyt hajallaan olevia perinneaineistoja kokoelmiinsa. Myös 
Luonnonvarakeskus on vuosikymmenten aikana tehnyt merkittävää 
keräys- ja tallennustyötä Tenon kalastusperinteeseen ja 
paikannimiin liittyen.   
 
Kirjailija Niilo Aikio on erityisesti 1990-luvulla haastattelut kymmeniä 
saamelaisia perinnepyytäjiä Tenonlaakson alueella, ja hänelle on 
näin kertynyt kielellisesti ja kulttuurisesti erittäin merkittävä 
kalastusperinneaineisto. Alun perin Niilo Aikion aineistot on kerätty 
Tenon kalastushistoriaan liittyvää kirjaprojektia varten, ja ne ovat 
tällä hetkellä haurailla disketeillä, c-kaseteilla ja studionauhoilla.  
 
Niilo Aikio on tarjonnut hankkeelle ääniteaineistokokoelmaa ja 
asiasta on käyty useita neuvotteluita Sonja Sistosen ja Piia 
Nuorgamin johdolla maaliskuusta lähtien. Niilo Aikion omistaman 
Nema-yritykseen tarjoukseen sisältyy 40-80 tallennetta digitoituna ja 
luetteloituna teemoittain. Valtaosa haastatteluista on saamelaisia ja 
ne ovat saameksi ja kerätty Tenojokilaakson molemmin puolin. 
Haastattelun teemoina ovat kalastusmatkailun historia ja siihen 
liittyvät asiat (mm. matkailijoiden tulo, asuminen, soudattaminen) 
sekä perinnepyynti. Niilo Aikion aineisto on hyvin erityinen ja 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä eikä juuri samanlaista aineistoa ole 
mahdollista hankkia muualta. Suurin osa haastatteluista on tehty 
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Elinvoimalautakunta § 55 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

1990-luvun aikana ja monet haastatteluista ovat sittemmin 
menehtyneet.  
 
Tästä aineistosta tarkoitus tuottaa projektin tavoitteisiin sopivia 
matkailuun, koulumaailmaan ja eri tarpeisiin sopivia julkaisuja. Ne 
ovat projektin käytössä ja muodostavat merkittävän osan projektin 
aikana koottavasta Teno-aineistosta, jonka on tarkoitus palvella 
mahdollista lohestuksen perinnekeskusta ja tai kalastusmuseota.  
 
 
Ehdotus: 
 
Niilo Aikion kokoama aineisto on ainutlaatuinen ja siksi hankintaa ei 
voida kilpailuttaa, vaan hankinta on tehtävä suorahankintana.  
 
Hankinta alittaa kansallisen ja EU-kynnysarvon. Hankintahinnassa 
on myös otettava huomioon, että mikäli nyt lähdettäisiin 
toteuttamaan vastaavaa tallennusprojektia, niin sen kustannukset 
tulisivat olemaan merkittävästi aineiston hankintahintaa suuremmat. 
Lisäksi haastateltavien löytäminen tulisi olemaan suuri haaste, sillä 
useat Aikion haastattelemista henkilöistä ovat edesmenneet. 
 
Lautakunta delegoi hankintapäätöksen tekemisen kehittämis- ja 
elinkeinopäällikölle sekä kunnanjohtajalle hankintahinnan ollessa 
enimmillään 12 000 euroa. Hankintahinta katetaan 
kokonaisuudessaan Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen 
Tenojokilaaksossa -hankkeen varoista. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 

 Projektipäällikkö Piia Nuorgam poistui kokouksesta tämän käsittelyn 
aikana klo. 15:20. 
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Elinvoimalautakunta § 56 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työryhmän nimeäminen Karigasniemen vanhan koulun hyödyntämiseen harraste- ja vapaa-
aikatoiminnalle 
 
81/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 56  

Karigasniemen vanhan koulurakennuksen tilojen hyödyntämiseen on 
osoitettu vahvaa kiinnostusta sekä tarvetta Karigasniemen kylän 
asukkaiden toimesta. Kylän asukkaat ovat kiinnostuneita 
hyödyntämään vanhan koulun tiloja harrastustoiminnassa sekä 
vapaa-aikatiloina. Tilat mahdollistaisivat harrastustoiminnan 
laajenemisen sekä tasapuolisuuden, sillä kaikilla harrasteryhmillä ei 
ole tällä hetkellä samantasoisia tiloja käytössään kylällä, samalla se 
tukisi kylän elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.  
 
Tilojen mahdollisesta käytöstä on tehty Elinkeinotoimen puolelta 
alustavaa selvitystä, jossa mahdollisia kustannuksia tilojen käytöstä 
on kerätty. Elinkeinotoimen selvitys esittää selvityksessään 
työryhmän kokoamista. 
 
Elinvoimalautakunta esittää, että tilojen käytön edistämiseen 
nimetään työryhmä, jonka tavoitteena on luoda toimiva toimintamalli 
Karigasniemen vanhan koulun tilojen mahdollistaminen harraste- 
sekä vapaa-aikatoiminnalle.  
 
Työryhmän tavoitteena on kartoittaa toimijoille sopivat tilat heidän 
käyttöönsä, sopia tilojen käyttöoikeuksista sekä toteutumisesta, 
kartoittaa mahdolliset talkootyöt sekä niiden toimenpiteet. 
 
Elinkeinotoimi on pyytänyt eri toimijoiden esittävän työryhmään 
edustajat. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää työryhmään seuraavia henkilöitä: 
− Irma Rouhiainen-Marila, käsityöohjaaja 
− Ari Ukkola, Erämiehet ry, puheenjohtaja 
− Ellen Sajets, Nuorisovaltuusto 
− Ismo Manninen, Tarkastuslautakunta 
− Markku Porsanger, Tekninen toimi, Utsjoen kunta 
− Pirjo Länsman, Sivistystoimi, Utsjoen kunta 
− Aleksi Ahlakorpi, Sivistystoimi, Utsjoen kunta 
− Siiri Uino, kunnes uusi elinvoimajohtaja aloittaa, Elinvoima, 

Utsjoen kunta 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 57 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Utsjoen digitaalinen elinvoima uDigi -hankeelle 
 
22/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 57  

Hankkeen rahoittaja on EAKR (Lapin liitto). Voimassa olevan 
hankepäätöksen mukaisesti hankkeessa on osatoteuttajana 
ProAgria Lappi Ry. Yhdistys toimii kuitenkin tällä hetkellä ilman 
hallitusta. Hallitus pyritään muodostamaan uudelleen kesäkuun 
ylimääräisessä yhdistyskokouksessa, mutta mikäli yhdistys ei saa 
silloin uutta hallitusta, määrätään sille selvitysmies ja yhdistyksen 
purkautuminen käynnistyy.  
 
Edellä kuvatun muuttuneen tilanteen myötä ProAgria Lappi ry ei voi 
toimia osatoteuttajana hankkeessa ja osatoteuttajan budjetti 
puretaan ja nollataan ja se siirretään hankkeen ostopalveluihin. 
Ostopalveluihin siirrettävä suuruus on 36 000 euroa koko hankkeen 
ajalta (18 000 per vuosi). Tämän muutoksen myötä Utsjoen Kunnan 
omarahoitusosuus kasvaa 3600 eurolla, ollen 10 % ostopalveluista. 
Hankemuutoksen myötä hankkeen uusi kokonaisbudjetti on 190 434 
euroa, josta Utsjoen kunnan rahoitusosuus on kokonaisuudessaan 
19 043 euroa. Tämän myötä alkuperäinen hankkeelle sovittu Utsjoen 
kunnan rahoitus 15 443 euroa ei riitä kattamaan kunnan muuttunutta 
osuutta, 19 043 euroa. Hanke tarvitseekin kunnalta lisämäärärahaa 
puuttuvan 3600 euroa jaettuna vuosille 2022 sekä 2023. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2022 sekä 2023 
seuraavasti: 
 
Vuodelle 2022 lisämäärärahaa 1800 euroa. 
 
Vuosi 2022 menot 95 216 euroa, tulot 85 695 euroa, netto 7721,5 
euroa + haettava lisämääräraha 1800 €/v, jolloin netto olisi yhteensä 
9521 euroa. 
 
Vuodelle 2023 lisämäärärahaa 1800 euroa. 
 
Vuosi 2023, menot 95 218€, tulot 85 696 euroa, netto 7721,5 euroa 
+ haettava lisämääräraha 1800 €/v, jolloin netto olisi yhteensä 9522 
euroa.  
 
Päätös: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa 1800 euroa vuodelle 2022. 
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Elinvoimalautakunta § 57 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Menot 95 216 euroa, tulot 85 695 euroa, netto 7721,5 euroa + 
haettava lisämääräraha 1800 €/v, jolloin netto olisi yhteensä 9521 
euroa. 
 
Vuoden 2023 lisämääräraha käsitellään vuoden 2023 talousarvion 
yhteydessä myöhemmin. 
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Elinvoimalautakunta § 58 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työhyvinvointia saamelaisalueelle -hanke, asiantuntijapalveluhankinta 
 
89/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 58  

Työhyvinvointia saamelaisalueella -hankkeen (1.3.2021 – 31.3.2023) 
toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus (päätoteuttaja) ja 
Utsjoen kunta (osatoteuttaja). Euroopan sosiaalirahaston ja 
toteuttajien lisäksi hanketta rahoittaa Enontekiön kunta. Hankkeen 
tavoitteena on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä Utsjoen ja 
Enontekiön kuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyminen ja 
siten organisaatioiden toimintakyvyn parantuminen erityisesti 
saamenkielisten palveluiden tuottamisessa.  
 
Utsjoen kunta vastaa hankkeessa toimenpidekokonaisuudesta 
”Henkilöstöjohtamisen ja -työn kehittäminen Utsjoen ja Enontekiön 
kunnissa toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmista”.  
Utsjoen kunta hakee hankesuunnitelman mukaisesti 
asiantuntijapalvelua, joka pyritään toteuttamaan samansisältöisinä 
sekä Utsjoen että Enontekiön kunnissa. Asiantuntijapalvelut 
koostuvat mm. webinaareista, koulutuksista, työpajojen vetämisestä, 
vertaisoppimiseen liittyvistä toimenpiteistä, työnohjaamisesta ja 
toimintamallien kehittämisestä sekä raportoinnista. Utsjoen 
kunnassa henkilöstölle toteutetun työhyvinvointikyselyn perusteella 
isoimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat työohjauksellisella otteella 
tehtävä vuorovaikutukseen ja työyhteisötaitoihin liittyvät työpajat, 
tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen läpi organisaation sekä 
henkilöstöjohtamisen parantaminen (sis. työhyvinvointijohtaminen).   
 
Kilpailutus on arvoltaan enintään 40 000 € ja se julkaistiin Cloudia -
tarjouspalvelujärjestelmässä 20.4.2022 kaikille avoimena 
pienhankintana. Tarjouspyyntö on pykälän oheismateriaalina. 
Tarjousten jättöaika päättyi 8.5.2022 kello 16:00. Saapuneet 
tarjoukset pisteytettiin ja kolme eniten pisteitä saanutta kutsuttiin 
tarkentavaan neuvotteluun. Neuvottelut eniten pisteitä tarjouksien 
pohjalta saaneiden tarjoajien kanssa pidettiin 11.5.2022.  
 
 
Ehdotus: 
 
Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta, joista kolme valittiin 
pisteytyksen perusteella tarkentaviin neuvotteluihin. Neuvotteluihin 
osallistuivat kunnan puolesta hankekoordinaattori Kaisu Kotaniemi, 
hanketta Utsjoen kunnalle ostopalveluna koordinoiva 
projektipäällikkö Ulla-Maija Uusitalo sekä Enontekiön 
henkilöstöjohtaja Matti Ikonen.  
 
Tarjousten pisteytyksen perusteella esitetään, että toteuttajaksi 
valitaan Lapin yliopisto.  
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Elinvoimalautakunta § 58 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
  
 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2022 15 
 
Elinvoimalautakunta § 59 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Projektipäällikön valinta, TENO Outdoor - pyöräily ja luontomatkailu Tenojokilaaksossa - 
hankkeeseen 
 
40/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 59  

Hankkeen tavoitteena on elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa 
vastuulliseen matkailuun liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla, jotka 
huomioivat paikallisen kulttuurin. Pääpainona on pyöräilymatkailu, 
mutta hanke sisältää myös muuhun luontomatkailuun liittyviä 
kokonaisuuksia. 
 
Hankkeen toimenpiteinä on muun muassa: teettää markkina-
analyyseja sekä kehittää Teno Outdoor -matkailukonsepti. 
 
Hankkeeseen palkataan osa-aikainen projektipäällikkö 80 % 
työpanoksella, jonka lisäksi hankkeessa työskentelee Vastuullisuus- 
ja viestintäasiantuntija sekä hankekoordinaattori (mahdollisuus myös 
kokopäivätyöhön, kts. alta).  
 
Projektipäällikön tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa, 
erinomaista kirjallista ja suullista suomen sekä englannin kielen 
taitoa, käytännön kokemusta matkailun kehittämisestä 
monipuolisesti, sekä kokemusta hanketyöstä. Tehtävän 
menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaisten 
kokonaisuuksien hahmottamista, taitoa organisoida tehokkaasti, 
erinomaisia yhteistyötaitoja, sekä kykyä luoda verkostoja. Ymmärrys 
alueen matkailusta, sekä hyvä paikallistuntemus tukevat tehtävän 
hoitamista. Saamen kielen taito sekä kokemus pyöräilystä ja 
pyörämatkailusta katsotaan eduksi. Työ sisältää satunnaisesti ilta- ja 
viikonlopputyötä sekä edellyttää matkustamista ja siihen liittyen 
auton käyttömahdollisuutta. 
 
Työ alkaa 1.6.2022 ja päättyy alustavasti 30.12.2023. 
Projektipäällikkö tulisi työskentelemään tässä hankkeessa 80 % 
työajalla. Tehtävään sisältyy 20 % työpanos toisessa hankkeessa 
(pyöräilymatkailuun liittyvä selvityshanke), jolloin paikka täytettäisiin 
kokonaisuudessaan 100 % työpanoksella (100 % rekrytointi 
toteutetaan ehdollisena sillä selvityshankkeen päätös ei ole vielä 
tullut). Palkkaus on KVTES:n ja hankesuunnitelman mukaisesti.  
 
Projektipäällikön määräaikaisen toimen hakuilmoitus on 
julkaistu kunnan virallisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan 
www-sivuilla, Inarilainen-lehdessä, Kuntarekry.fi-palvelussa sekä 
TE-toimiston -palvelussa. Lisäksi ilmoitusta on jaettu Facebookissa. 
Hakuaika päättyi 6.5.2022 klo 23:59. Määräaikaan mennessä 
projektipäällikön määräaikaiseen toimeen saapui yksi hakemus. 
Hakija täyttää kelpoisuusehdot. Kunnanjohtaja Taina Pieski ja 
hankekoordinaattori Siiri Uino ovat haastatelleet hakijaa 11.5.2022. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2022 16 
 
Elinvoimalautakunta § 59 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
Projektipäälliköksi TENO Outdoor - pyöräily ja luontomatkailu 
Tenojokilaaksossa - hankkeeseen valitaan Meri Luoma. 
 
Päätös: 
 
Sonja Sistonen jääväsi itsensä, eikä osallistunut päätöksentekoon. 
Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi kunnanjohtaja Taina Pieski. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 60 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntijan valinta, TENO Outdoor - pyöräily ja luontomatkailu 
Tenojokilaaksossa - hankkeeseen  
 
40/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 60  

Hankkeen tavoitteena on elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa 
vastuulliseen matkailuun liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla, jotka 
huomioivat paikallisen kulttuurin. Pääpainona on pyöräily - ja 
luontomatkailu. Hankkeen toimenpiteinä on muun muassa teettää 
markkina-analyyseja sekä kehittää Teno Outdoor -matkailukonsepti. 
 
Hankkeeseen palkataan osa-aikainen Vastuullisuus- ja 
viestintäasiantuntija 50 % työpanoksella, jonka lisäksi hankkeessa 
työskentelee projektipäällikkö sekä hankekoordinaattori. 
 
Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntijan tehtävä edellyttää 
korkeakoulututkintoa sekä erinomaista kirjallista ja suullista suomen 
sekä englannin kielen taitoa. Henkilöllä tulee olla vahvaa osaamista 
sekä kokemusta vastuullisen matkailun parissa työskentelystä. 
Lisäksi hakijalta toivotaan kokemusta viestinnästä, eritoten 
sosiaalisesta mediasta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen 
edellyttää erinomaista paikallistuntemusta, sekä kykyä työskennellä 
erilaisten ihmisten kanssa. Työ vaatii taitoa organisoida tehokkaasti 
siihen liittyviä toimenpiteitä, erinomaisia yhteistyötaitoja, ja kykyä 
luoda verkostoja. Työ sisältää mahdollisesti ilta- ja viikonlopputyötä 
sekä edellyttää matkustamista ja siihen liittyen auton 
käyttömahdollisuutta. 
 
Työ alkaa 1.8.2022 ja päättyy alustavasti 30.12.2023. Vastuullisuus - 
ja viestintäasiantuntijan paikka täytetään 50 % työpanoksella. 
Palkkaus on KVTES:n ja hankesuunnitelman mukaisesti. 
 
Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntijan  määräaikaisen toimen 
hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisten kuulutusten 
ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-sivuilla, Inarilainen-lehdessä, 
Kuntarekry.fi-palvelussa sekä TE-toimiston -palvelussa. Hakuaika 
päättyi 6.5.2022 klo 23:59. Määräaikaan mennessä vastuullisuus- ja 
viestintäasiantuntijan määräaikaiseen toimeen saapui 2 hakemusta, 
joista toinen täytti kelpoisuusehdot. Kunnanjohtaja Taina Pieski on 
haastatellut Sonja Sistosta 19.5.2022. 
 
 
Ehdotus: 
 
Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntijaksi TENO Outdoor - pyöräily ja 
luontomatkailu Tenojokilaaksossa - hankkeeseen valitaan Sonja 
Sistonen. 
 
Päätös:  
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Elinvoimalautakunta § 60 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 Sonja Sistonen jääväsi itsensä, eikä osallistunut päätöksentekoon ja 

poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo. 15:30. 
Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi kunnanjohtaja Taina Pieski. 

  
 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 44 01.04.2022 
Elinvoimalautakunta § 61 03.06.2022 
 

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 
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Elinvoimalautakunta § 44 01.04.2022 
Elinvoimalautakunta § 61 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

viestintää sekä kouluttaa yrittäjiä viestintään liittyen. Hän on vahvasti 
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. 

  
 
Elvltk § 61  

Paikka on ollut uudelleen haettavana 22.4.2022 - 6.5.2022. 
Määräaikaan mennessä tiedottaja/viestintäasiantuntijan 
määräaikaseen toimeen saapui kuusi hakemusta, joista neljä täytti 
kelpoisuusehdot.  
 
VA. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Sonja Sistonen, 
hankekoordinaattori Siiri Uino ja uYritys -hankkeen projektipäällikkö 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Petri Hämäläinen haastattelivat 16.5.2022 hakijat: Irma Varrio, Paula 
Minkkinen ja Tuike Holopainen. 
 
 
Ehdotus: 
 
Haastatteluiden perusteella hankkeen tiedottajaksi/viestintäosaajaksi 
valitaan Irma Varrio, varalle Paula Minkkinen, ja hänen varalleen 
Tuike Holopainen. 
 
Päätös: 
 
Sonja Sistonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana 
klo 15:32. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 62 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Turvallinen pyörämatkailu Tenojokilaaksossa -hankkeelle 
 
43/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 62  

Rahoitus hankkeeseen on haettu ELY keskukselta. Hankkeen 
tavoitteena on toteuttaa tarvittavat yleishyödylliset selvitykset 
Tenojokivarteen, joiden avulla alueelle pystytään kehittämään 
turvallista ja vastuullista pyöräilymatkailuliiketoimintaa sekä 
luontomatkailua. Kehitystyön tuloksena tavoitetaan uusia matkailun 
kohderyhmiä alueelle. Toteutettavat selvitykset ovat yleishyödyllisiä 
ja koko kunnan yrittäjiä, kaupallista alaa, sekä muita palvelujen 
tuottajia tukevia. 
 
Hankkeessa toteutetut oleelliset selvitykset sekä kartoitukset tukevat 
vahvasti kunnalla alkanutta TENO Outdoor- pyöräily ja 
luontomatkailu Tenojokilaaksossa hanketta, jonka tavoitteena on 
elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa vastuulliseen matkailuun 
liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla.  
 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahaa menot 45 573 euroa, tulot 45 573 
euroa, netto 0 yllä esitetyn hankkeen toteuttamiseksi.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 63 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna 2022 
 
27/14.02.00/2014 
 
Elvltk § 63  

Karigasniemen kesäaikainen matkailuneuvonta on vuonna 2021 
järjestetty kylätalo Sáivussa yhdessä Karigasniemen 
kyläyhdistyksen kanssa. 
 
Nuorgamissa ei ole matkailuneuvontaa, mutta matkailuesitepistettä 
on vuonna 2021 ylläpitänyt Ikäsähly ry.  
 
Utsjoen kirkonkylän ympärivuotinen matkailuneuvonta on vuonna 
2021 järjestetty kylätalo Giisássa ostopalveluna Utsjokisuun 
kyläyhdistykseltä.  
 
Ehdotus: 
 
Karigasniemen kesäaikainen matkailuneuvonta järjestetään 
edellisen vuoden tapaan myöntämällä avustus Karigasniemen 
kyläyhdistykselle.  
 
Nuorgamin matkailuesitepisteen ylläpito järjestetään myöntämällä 
avustus Ikäsähly ry:lle. 
 
Avustusten saamisen ehtona on talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeiden mukaisten asiapaperien toimittaminen 
kunnalle.  
 
Utsjoen kirkonkylän ympärivuotinen matkailuneuvonta järjestetään 
ostopalveluna Utsjokisuun kyläyhdistykseltä. 
 
Päätös: 
 
Terttu Manninen jääväsi itsensä, eikä osallistunut päätöksentekoon. 
 

 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 64 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Elvltk § 64  

SAAPUNEET: 
- Kunnanhallitus 28.03.2022, §59 Kunnanjohtajan sijaisen 
määrääminen 
- Valtuusto 7.4.2022, §17 Lisämääräraha Sami game jam -
hankkeelle 
- Valtuusto 7.4.2022, §18 Lisämääräraha Nisulammen 
lähivirkistysalueen kehityshanke -hankkeelle 
- Valtuusto 7.4.2022, §19 Lisämääräraha Nuorgamin 
lsonkivenvaaran siisteys ja viihtyisyys -hankkeelle 
- Kunnanhallitus 27.4.2022, §82 Toimielimien päätökset 
- Kunnanhallitus 27.4.2022, §85 Valtuuston 7.4.2022 kokouksen 
täytäntöönpano 
- Ikäsähly ry 27.4.2022, Toiminta-avustushakemus 
 
 
Ehdotus: 
 
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 65 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Monikielisyysasiantuntijan virkavapaa 
 
Elvltk § 65  

Monikielisyysasiantuntija Laura Arola hakee palkatonta vapaata 
monikielisyysasiantuntijan tehtävästä 1.9. 2022 - 31.7.2023 
hoitaakseen Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin 
määräaikaista tehtävää. 
 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
VA. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Sonja Sistonen esittää, että 
elinvoimalautakunta hyväksyy monikielisyysasiantuntija Laura Arolan 
virkavapaan hakemuksen mukaisesti ja valitsee viransijaiseksi 
sivistystoimen alaisen Kaisa Tapiola-Länsmanin sillä edellytyksellä, 
että sivistyslautakunta myöntää hänelle virkavapaan. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja Pirjo Konttinen ehdotti että virka-vapaata ei 
myönnetä. Ei ole hyvän henkilöstöpolitiikan mukaista luoda 
tilannetta, josta voisi tulla ennakkopäätös mikä johtaisi lyhyisiin 
työsuhteisiin kunnassa. Esitystä ei kannatettu. Pirjo Konttinen jätti 
eriävän mielipiteen. 

  
 Hyväksyttiin kokouksessa annetun ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 66 03.06.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 
 
Elvltk § 66  

Päätös: 
 
VA. Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Sonja Sistonen kertoi 
lautakunnalle Likiruoka -hankkeen talousarviomuutoksesta vuodelle 
2023, joka käsitellään vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.  
 
Merkitään tiedoksi saatetuksi.  
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15:50. 
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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 
 50,51,52,53,54,55,56,57,62,64,65,66 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 58,59,60,61,63 
  
  
 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamalla. 
 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 
 58,59,60,61,63 
  
  
 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 
Valitusvi-
ranomainen 
ja vali-
tusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

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

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

oteta lukuun. 
 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  

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

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 
Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


