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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Konttinen Pirjo 14:00 - 14:55 Puheenjohtaja  
 Länsman Arvi 14:00 - 14:55 Varapuheenjohtaja  
 Rasmus Sebastian 14:00 - 14:55 Jäsen  
 Laiti Niila 14:00 - 14:55 Jäsen  
 Koutonen Iivari 14:00 - 14:55 Varajäsen  
 Guttorm Väinö 14:00 - 14:55 Kunnanhallituksen pj  
 Lepistö Tanja 14:00 - 14:55 Elinvoimajohtaja, esittelijä  
 Länsman Raimo 14:00 - 14:55 Pöytäkirjanpitäjä  
 Lindell Taru  14:00 - 14:55 Tekninen sihteeri  
 
Poissa Valle Petteri Jäsen  
 Pieski Maarit Kirsti Jäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia Jäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 Vartiainen Tomi Varajäsen  
 Manninen Terttu Varajäsen  
 Roivas Osmo Varajäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Vuolab Birit Varajäsen  
 Niittyvuopio-Valle  Laura Kunnanhallituksen edustaja  
 Pieski Taina  Kunnanjohtaja  
 
 
Allekirjoitukset 
 
 Pirjo Konttinen Raimo Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

80 - 90 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
  Utsjoki 14.11.2022 

 
 
Niila Laiti   Arvi Länsman 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 15.11.2022 09:00 
 
 
Minna Lukkari 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Elinvoimalautakunta § 80 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Elvltk § 80  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2022 4 
 
Elinvoimalautakunta § 81 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Elvltk § 81  

Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
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Elinvoimalautakunta § 82 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Elvltk § 82  

Ehdotus: 
 
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niila Laiti ja Arvi Länsman. 
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Elinvoimalautakunta § 83 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 
 
Elvltk § 83  

Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö pitää lautakunnalle talous- ja 
tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 84 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen kunnan hallintosäännön päivitys 
 
Elvltk § 84  

Utsjoen kunnan hallintosääntö määrittelee kunnan hallinnon ja 
toiminnan järjestämistä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyjä 
ellei laissa ole toisin säädetty. Edellinen kunnan hallintosääntö on 
hyväksytty valtuustossa 19.6.2017. 
 
Kunnan hallintosääntöä on päivitettävä kunnan organisaation 
muuttuessa sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 
hyvinvointialueelle. Samalla aiemmin tänä vuonna kunnassa 
päätetyt organisaatiomuutokset päivitetään hallintosääntöön. Lisäksi 
hallintosääntöön esitetään toiminnallisia sekä kunnan organisaatioon 
liittyviä tarpeellisia uudistuksia sekä päivitetään johtavien 
virkamiesten virkanimikkeet. Uuden hallintosäännön on tarkoitus 
tulla voimaan 1.1.2023.  
 
Keskeisimmät muutokset hallintosääntöön ovat: 
 
1. Perusturvalautakunnan lakkauttaminen  
Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 kunnalta 
Lapin hyvinvointialueelle kunnassa ei ole enää tarvetta 
perusturvalautakunnalle. Eräät nykyisen perusturvalautakunnan 
vastuulla olevat yksittäiset kunnan vastuulle jäävät tehtävät 
sijoitetaan elinvoima- ja teknisen lautakunnan vastuulle. Kunnasta 
poistuu myös perusturvajohtajan virka. 
 
2. Sivistystoimen saamen- ja suomen kielisten jaostojen 
lakkauttaminen 
Kunnanvaltuusto on päättänyt 7.4.2022 lakkauttaa sivistystoimen 
kielijaostot ja niiden tehtävät siirretään sivistyslautakunnalle.  
 
3. Teknisen ja elinvoimalautakuntien yhdistäminen 
Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle kunnan rooli 
elinvoiman vahvistamisessa korostuu entisestään. Maapolitiikka, 
kaavoitus, asunto- ja kiinteistöasiat ovat vahvasti sidoksissa kunnan 
elinvoiman ja elinkeinopolitiikan kehittämiseen. Utsjoen kohtaaman 
äkillisen rakennemuutoksen seurauksena teknisen ja 
elinvoimatoimialojen yhteiset strategiset tavoitteet ja saumaton 
yhteistyö ovat kunnan kriittisiä menestystekijöitä. Kumpaakaan 
toimialaa ei voida tarkastella pienessä kunnassa toisistaan irrallisina. 
Tästä syystä teknisen ja elinvoimatoimialan asioiden 
virkamiesvalmistelu ja poliittinen käsittely olisi strategisesti 
tarpeellista yhdistää yhden yhdistetyn lautakunnan vastuulle. 
Uudistus keventäisi myös hallintoa ja tehostaisi resurssien käyttöä. 
 
Uudistus koskisi teknisen ja elinvoimalautakuntien yhdistämistä 
yhdeksi elinvoima- ja tekniseksi lautakunnaksi, jossa olisi 9 jäsentä. 
Tekninen ja elinvoimatoimialat säilyisivät omina toimialoinaan 
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Elinvoimalautakunta § 84 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

talousvastuineen. Virkamiesten ja toimihenkilöiden tehtävät eivät 
lautakuntien yhdistämisen myötä muuttuisi.  
 
Toimialojen mahdollista myöhempää yhdistämistä voidaan 
tarvittaessa arvioida mm yhdistetystä lautakuntatyöskentelystä 
saatujen kokemusten perusteella vuoden 2024 toiminta- ja 
taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä.  
 
 
Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy esitettäväksi valtuustolle kunnan 
uuden hallintosäännön voimaan astuvaksi 1.1.2023.  
 
Päätös: 
 

 Iivari Koutonen esitti, että hallintosääntöä uudistettaessa 
varmistetaan sivistystoimen saamen- ja suomen kielisten jaostojen 
lakkauttamisen laillisuus (kunnanvaltuuston päätös 7.4.2022).  

 
 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti edellä olevalla lisäyksellä 

täydennettynä. 
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Elinvoimalautakunta § 85 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuutus päätöksenteosta  Teno Outdoor -hankkeen ostopalvelun hankinnassa 
 
40/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 85  

Teno Outdoor – pyöräily- ja luontomatkailu Tenojokilaaksossa -
hankkeessa on meneillään kilpailutus ostopalveluna tehtäville 
kohderyhmä-, asiakastarve- ja markkinointianalyyseille. Niiden avulla 
pystytään tarkemmin määrittelemään pyörämatkailun 
pääkohderyhmä, jolloin markkinointi on tehokkaampaa ja 
tuloksellisempaa. Asiakastarveanalyysin tulokset auttavat yrittäjiä 
kehittämään palveluitaan kohderyhmälle sopiviksi. Analyysit ovat 
keskeinen osa hankesuunnitelmassa määriteltyjä toimenpiteitä ja 
tuloksia, ja niiden pohjalta kehitetään hankkeessa Teno Outdoor -
konseptia, joka niin ikään on yksi hankkeen keskeisimmistä 
tuloksista.   
Kilpailutus julkaistaan Cloudia-järjestelmässä kaikille avoimena 
pienhankintana. Projektipäällikkö Meri Luoma arvioi, että kilpailutus 
on toteutettu marraskuun 2022 loppuun mennessä ja hankintapäätös 
voidaan tehdä joulukuun alussa.  Asiantuntijapalvelun toteuttajan 
valinnassa huomioidaan seuraavat kriteerit: työn toteuttamistapa ja 
sisältö, alueen tuntemus, hinta sekä kokemus vastaavanlaisista 
toimeksiannoista.  Hankesuunnitelmassa analyysien alustavaksi 
hinta-arvioksi on kirjattu 14 000 euroa. 
Hallintosäännön mukaan  viranhaltijapäätöksellä voidaan  päättää 
korkeintaan 10 000 euron hankinnoista. Sitä suuremmista 
hankinnoista päättää lautakunta. Lautakunta voi delegoida 
päätösvallan viranhaltijalle. Lautakunnan kokouksia on 
harvakseltaan ja niiden odottaminen hidastaa hankintapäätösten 
tekemistä ja hankkeen edistymistä.   
 
 
Ehdotus: 
 
Elinkeinolautakunta valtuuttaa elinvoimajohtajan  tekemään  
hankintapäätöksen Teno Outdoor -hankkeen kohderyhmä- , 
asiakastarve- ja markkinointianalyysien asiantuntijakilpailutuksesta 
loppuvuoden 2022 aikana. Hankintojen tulee olla 
hankesuunnitelman ja talousarvion mukaisia.   
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 86 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuutus päätöksenteosta määräaikaisen hankehenkilöstön rekrytoinnissa 
 
96/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 86  

Utsjoen kunnan ÄRM-hankekokonaisuuteen kuuluu useita 
hankkeita, joita hallinnoidaan ja toteutetaan elinkeinotoimen 
alaisuudessa. Hankkeissa tehtävä työ ovat keskeisessä asemassa 
Utsjoella kehitettäessä uusia ratkaisuja kunnan elinvoimaan äkillisen 
rakennemuutoksen jälkeen.   
 
Jokaisella hankkeella on projektipäällikkö. Lisäksi useimmissa 
hankkeissa on muita työntekijöitä, jotka toimivat osa-aikaisesti 
hankkeissa asiantuntijoina tai hankekoordinaattoreina.  
 
Petri Hämäläinen, joka toimi uYritys-hankkeen projektipäällikkönä on 
irtisanoutunut tehtävästä 7.10.2022.  Irtisanomisaika on 14 vrk. 
Projektipäällikkö hankkeen vastuuvetäjänä ja ainoana kokoaikaisena 
työntekijänä on keskeinen henkilö, jotta hanke voi saavuttaa sille 
asetetut tavoitteet.  
 
Hankekoordinaattori Kaisu Kotaniemi on irtisanoutunut tehtävästä 
31.10.2022. Kaisu tulee jatkamaan tehtävässään 31.12.2022 
saakka, mutta jäljellä olevat lomat tarkoittavat, että hänen työnsä 
loppuvat marraskuun loppuun. Hankekoordinaattorin työpanos on 
keskeinen hankkeiden taloushallinnon oikeaoppisen toteutuksen 
näkökulmasta. 
 
Kunnan hallintosäännön mukaan viranhaltijapäätöksellä voidaan 
ottaa korkeintaan 6 kk virka- tai työsuhteeseen. Tätä pidemmissä 
määräyksissä tai sopimuksissa päätös on lautakunnan. Lautakunta 
voi delegoida päätösvallan viranhaltijalle. 
 
Hankkeiden sujuvan toteutuksen vuoksi olisi keskeistä saada 
toteutettua rekrytoinnit viivytyksettä. Hankkeiden henkilöstön 
rekrytointiin on olemassa hankkeiden budjetit, eikä niistä aiheudu 
lautakunnalle uusia budjettivaikutuksia 
 
 
Ehdotus: 
 
1. Elinkeinolautakunta valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään uYritys 
-hankkeen projektipäällikön valintapäätöksen määräajaksi 
työsuhteen työajalle, kestoltaan enintään 1.12.2022-31.8.2023. 
 
2. Elinkeinolautakunta valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemää 
hankekoordinaattorin valintapäätöksen määräaikaiseen 
työsuhteeseen, kestoltaan enintään 31.3.2024 asti. Ensisijaisesti 
selvitetään edellisessä lautakunnassa päätettävänä olleen 
hankekoordinaattorin rekrytoinnissa varalle valittujen hakijoiden 
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Elinvoimalautakunta § 86 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

valmius ottaa tehtävä vastaan. Toissijaisesti avataan tehtävä hakuun 
ja uusi hankekoordinaattori valitaan haastattelujen pohjalta. 
 
Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 87 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Turvallinen pyöräily- ja luontoliikuntamatkailu selvitykset -hankinta 
 
40/00.01.05/2022 
 
Elvltk § 87  

Turvallinen pyöräily- ja luontoliikuntamatkailu -hankkeessa tehdään 
Tenonvarren pyöräilymatkailua ja luontoliikuntamahdollisuuksia 
tukevat turvallisuus-, logistiikka- ja opastusselvitykset ja -
suunnitelmat. Yhtenäinen reitti kattaa 146 kilometrin matkan 
Tenojokivartta pitkin Karigasniemestä Nuorgamiin. Lisäksi 
selvityksissä huomioidaan pääsy reitiltä suunnitelluille pistoille ja 
niihin tarvittaviin kehityskohtiin. Alueelta on jo todennettu muutama 
kohtia, joihin liittyy merkittäviä turvallisuusriskejä, mm. Utsjokisuun 
silta.  
  
Hankkeen yleishyödylliset selvitykset sisältäisivät seuraavat kohdat: 
  
1. Alueen turvallisuusselvitys ja -suunnitelma 
a. Selvitys pitää sisällään koko Tenojokivarren (Suomen puolelta) 
sekä reitille tulevien pistojen turvallisuusselvityksen sekä suositukset 
sisältäen hinta-arviot. 
b. Toteutetaan autolla, pyörällä sekä tarvittaessa kävellen. 
c. Sisältää suositukset reitin turvallisuuden kehittämiseksi sekä 
näiden kustannusarviot (esim. levikkeet, taukorakenteet). 
  
2. Logistiikkaselvitys 
a. selvitetään pyöräilyn sekä muuhun mahdolliseen aktiviteettiin 
tarvittavat palvelut. mm. huolto-, kuljetuspalvelut. 
b. Selvitetään olemassa olevat kulkuyhteydet, jotka tukevat 
pyörämatkailua sekä kehittämistarpeet 
  
3. Opastussuunnitelma 
a. Turvallisuuskartoituksen mukaisesti paikannetaan alueelle 
tarvittavat turvallisen pyörämatkailun mahdollistavat nykysäädösten 
mukaiset opasteet sekä näiden opasteiden kustannusarviot ja 
suunnitelmat. 
b. Vastuullisuuskylttien paikantaminen sekä kustannusarvioiden 
toteuttaminen, tehdään tiiviissä yhteistyössä TENO Outdoor 
hankkeen vastuullisuusasiantuntijan kanssa. 
  
Turvallinen pyöräily- ja luontoliikuntamatkailu -hankkeessa on 
järjestetty hankesuunnitelman mukainen kilpailutus ym. selvitysten 
toteuttamisesta. Kilpailutus on arvoltaan 20 250 € ja se on julkaistu 
19.9.2022 Cloudia -järjestelmässä kaikille avoimena pienhankintana. 
Määräaikaan 30.09.2022 klo 23:59 mennessä tarjouksia tuli yksi 
kappale.  
  
Päätettiin pitää tarjousneuvottelut tarjoajan Sweco Infra & Rail Oy 
kanssa 10.10.2022 kello 11:00. Osallistujat Utsjoen kunnasta: 
projektipäällikkö Meri Luoma, vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija 
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Elinvoimalautakunta § 87 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sonja Sistonen, hankekoordinaattori Riikka Keskiaho sekä 
hankekoordinaattori Kaisu Kotaniemi. Swecon osallistujat: 
projektipäällikkö, pyörä- ja liikuntamatkailun asiantuntija Kimmo 
Vähäjylkkä, Pyöräilyn ja kestävän liikkumisen asiantuntija Petteri 
Nisula, Kestävän liikkumisen asiantuntija, varaprojektipäällikkö 
Mikko Raninen. Neuvottelussa saimme yhteisen käsityksen 
palvelukokonaisuudesta ja sen hintaperusteista, joiden pohjalta 
Sweco Infra & Rail Oy päivitti tarjouksensa (tarjous 11.10.2022.).  
 
 
Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy päivitetyn tarjouksen.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 88 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

House of Laplandin Lapin yhteismarkkinointiin osallistuminen vuonna 2023 
 
Elvltk § 88  

House of Lapland Oy on Lapin markkinointi- ja viestintätalo. Se 
huolehtii siitä, että Lappi näkyy, kuuluu ja kiinnostaa matkakohteena, 
asuinpaikkana, kuvauskohteena ja bisnesympäristönä. House of 
Lapland tarjoaa kumppaneilleen kanavat tehokkaaseen 
markkinointiin ja viestintään sekä kiinnostavien kontaktien 
luomiseen. Utsjoen kunta on ollut House of Laplandin kumppanina 
vuosina 2015-2022. 
 
House of Lapland Oy on voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö, jonka 
omistajia ovat Rovaniemen Kehitys Oy, Elinkeinot & kehitys 
Nordica/Inarin kunta, Itä-Lapin kuntayhtymä, Kittilän kunta, Lapin 
ammatti-korkeakoulu Oy, Lapin yliopistosäätiö, Meri-Lapin 
kehittämiskeskus ry, Pellon kunta, Ranuan kunta, Posion 
Kehitysyhtiö Oy, Sodankylän kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry, 
Utsjoen kunta ja Ylitornion kunta.  
 
Yhtiö-järjestyksen mukaisesti House of Laplandin tarkoituksena on 
edistää Lapin näkyvyyttä ja vetovoimaa markkinoinnin ja viestinnän 
keinoin kansallisesti ja kansainvälisesti Lapin kannalta tärkeiden 
sidosryhmien keskuudessa. Yhtiö edistää asukkaiden, uusien 
yritysten, matkailijoiden ja kuvaustuotantojen saamista Lapin 
alueelle sekä tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kanavan 
tehokkaaseen viestintään ja brändinhallintaan.  
 
Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon, House of Laplandin 
strategiaa ja toimintamallia ollaan uudistamassa. Lapin liiton 
järjestämässä brändi-työpajassa kesäkuussa 2022 Lapin kunnat ja 
muut sidosryhmät antoivat laajan kannatuksen brändimarkkinoinnin 
muutokselle. Markkinoinnin ja viestinnän vaikuttavuuden 
lisäämiseksi rakennetaan uudenlaista yhteistyötä ja synergiaa 
kuntien, omistajatahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Matkailumarkkinoinnin rinnalle on nousemassa vahvasti 
osaajamarkkinointi kaikkien Lapin kuntien kärsiessä osaavan 
työvoiman saatavuudesta. Brändimarkkinoinnin uudistamista ja 
House of Laplandin uutta toimintamallia on esitelty myös Lapin 
kunta- ja aluekehityspäivillä syyskuussa. 
 
Muutos toteutuu kahdessa vaiheessa:  
 
1. Palvelusopimusten tekeminen kaikkien Lapin kuntien kanssa 
House of Laplandin perusrahoituksesta vuodelle 2023 (lokakuu 
2022) 
 
2. Uuden toimintamallin rakentaminen brändipöydän kokoontumisten 
kautta (alkaen 8.11.2022). Brändipöydässä sovitaan Lapin 
yhteismarkkinoinnin painopisteistä, toimenpiteistä, yhteistyöstä, 
rooleista sekä toimenpiteiden resursseista ja rahoituksesta. 
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Elinvoimalautakunta § 88 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
House of Lapland pyytää kuntia osallistumaan House of Laplandin 
toimintaan ja perusrahoitukseen vuonna 2023 palvelusopimuksen 
mukaisesti. Palvelusopimuksen ydin on uuden toimintamallin 
rakentamisessa, sekä riittävien resurssien ja rakenteen 
turvaamisessa. Toiminta skaalautuu sen mukaan, mitä toimenpiteitä 
varsinaiseen markkinoinnin toteutukseen suunnitellaan 
brändipöytätyöskentelyn kautta. Perusrahoitusosuudet jakaantuvat 
kuntakohtaisesti asukasluvun perusteella. Palvelusopimuspohja on 
sama kaikille kunnille ja mikäli se hyväksytään, sopimus 
täydennetään kyseisen kunnan tiedoilla ja maksuosuudella. Utsjoen 
kunnan maksuosuus perusrahoitukseen vuonna 2023 on 2450 
euroa.  
 
Kumppanuus toteuttaa kuntastrategian tavoitetta kunnan elinvoiman 
vahvistamisesta sekä matkailuelinkeinojen kehittämisestä.   
 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta jatkaa yhteistyötä House of Laplandin kanssa ja 
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan uuden 
palvelusopimuksen vuodelle 2023. Budjettivaraus esitetään 
hallitukselle ja valtuustolle vuoden 2023 talousarviokäsittelyn 
yhteydessä. Utsjoen kunta sitoutuu 2450 euronperusrahoituksen 
maksuosuuteen. Kunnan maksuosuus budjetoidaan 
elinvoimatoimialan talousarvioesitykseen vuodelle 2023 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 89 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Elvltk § 89  

Ehdotus: 
 
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ei ilmoitusasioita. 
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Elinvoimalautakunta § 90 10.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 
 
Elvltk § 90  

Päätös: 
 
Ei muita asioita.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. 
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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 
 80,81,82,83,84,89,90 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 85,86,87,88 
  
  
 Hallintolainkäyttö L 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamalla. 
 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 
 85,86,87,88 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

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

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

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

Valitusosoitus 
Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

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

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

oteta lukuun. 
 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  

 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
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 valitusajan 
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 

 


