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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Lukkari Sammol 15:23 - 19:20 Puheenjohtaja  
 Jaatinen Eeva 15:23 - 19:20 Varapuheenjohtaja  
 Tapiola Uula 15:23 - 17:14 Jäsen  
 Guttorm Urho 15:23 - 17:05 Jäsen  
 Konttinen Pirjo 15:23 - 19:20 Jäsen  
 Aikio Mika 15:23 - 19:20 Jäsen  
 Ahlakorpi Anni 15:23 - 19:20 Jäsen  
 Koskenniemi Mika 15:23 - 19:20 Varajäsen  
 Kinnunen  Mirjami 15:23 - 19:13 Varajäsen  
 Kordelin Marjatta 15:23 - 19:20 Kunnanhallituksen edustaja  
 
Poissa Manninen Terttu Jäsen  
 Hekkanen Eemeli Jäsen  
 Valle Petteri Varajäsen  
 Wargh Kirsi-Marja Varajäsen  
 Länsman Arvi Varajäsen  
 Halonen Markku Varajäsen  
 Rautajoki Mervi Varajäsen  
 Rasmussen Riikka Varajäsen  
 Länsman Nilla-Pekka Varajäsen  
 
Muu Guttorm Väinö 15:23 - 19:20 Kunnanhallituksen pj  
 Pieski Taina 15:23 - 19:20 Teknisen toimialan toimialajohtaja, 

esittelijä  
 

 Lepistö Tanja 15:23 - 19:20 Elinvoimajohtaja, esittelijä  
 Porsanger Markku 15:23 - 19:20 Rakennustarkastaja, esittelijä  
 Länsman Juhán 15:23 - 19:20 Pöytäkirjanpitäjä  
 Savolainen Mirja 15:23 - 19:20 Kiinteistöinsinööri  
 Aikio Leena 15:23 - 19:20 Tulkki  
 
 
Allekirjoitukset  
  Sammol Lukkari  Juhán Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 

1 - 19 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus Utsjoki 9.2.2023 

 
 
Mika Koskenniemi  Anni Ahlakorpi 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Utsjoki 14.02.2023  
 
 
Minna Lukkari 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 1 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Eltekltk § 1  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 2 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Eltekltk § 2  

Ehdotus: 
 
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Koskenniemi ja Anni Ahlakorpi. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 3 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Eltekltk § 3  

Ehdotus: 
 
Lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Asia §10 Juhunjargan ranta-asemakaava siirretään seuraavaan 
kokoukseen.  
 
Mika Aikio esitti, että kokouksessa esitellään teknisen- ja 
elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat. Asia päätettiin käsitellä 
lisäasiana § 4. 
 
Lisäasiana §19 käsitellään lisämääräraha Sami Game Jam-
hankkeelle.  
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen 
asioiden käsittelyjärjestyksen em. lisäasioilla täydennettynä. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 4 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ajankohtaiset asiat 
 
Eltekltk § 4  

Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Kunnanjohtaja Taina Pieski pitää lautakunnalle teknisen toimen 
tilannekatsauksen ja elinvoimajohtaja Tanja Lepistö pitää 
elinkeinotoimen tilannekatsauksen. 
 
Ajankohtaiset asiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 5 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinvoima- ja teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjän valinta ja kokousten julkipano vuonna 
2023 
 
Eltekltk § 5  

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavat päätökset (MRL 142 
§ ja 198 §) annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä ilmoitetaan 
ennen sen antamispäivää kunnan ilmoitustaululla. Ilmoitus on 
pidettävä nähtävillä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen 
tekemiseen varatun ajan. 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Elinvoima- ja teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii 
elinkeinosihteeri tai teknisen toimen kanslisti ja pöytäkirja pyritään 
tarkastamaan heti kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja 
pidetään nähtävillä viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina. 
 
Julkipanon jälkeen annettavista päätöksistä ilmoitetaan ennen sen 
antamispäivää Utsjoen kunnan ilmoitustaululla.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 6 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinvoima- ja teknisen lautakunnan alaisten tulosyksiköiden määrärahajako, laskujen 
vastaanottaminen ja hyväksyjien vahvistaminen 
 
6/02.00.00/2023 
 
Eltekltk § 6  

Hallintosäännön 64 §:n mukaan lautakunnat hyväksyvät 
talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.  
Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa tulosalueiden määrärahan ja 
tuloarvion tulosyksiköille. Toimielin vahvistaa myös tulosyksiköiden 
käyttösuunnitelmat. 
 
Toimielin määrittää tilausoikeuden rajat talousarvion puitteissa. 
Tositteet ja laskut hyväksyy tulosalueen tai tulosyksikön 
vastuuhenkilö tai toimielimen erikseen määräämä henkilö. 
 
Kokouksessa on nähtävillä elinvoima- ja teknisen lautakunnan 
alaisten toimintojen määrärahanjako talousarvion mukaisesti.  
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta vahvistaa elinvoima- ja teknisen lautakunnan alaisten 
toimintojen määrärahajaon sekä nimeää määrärahaseurannan 
vastuuhenkilöt sekä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 7 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teknisen toimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen vuodelta 2022 
 
8/02.02.01/2023 
 
Eltekltk § 7  

Oheismateriaalina teknisen toimen toimintakertomus ja talousarvion 
toteuma vuodelta 2022.  
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen toimen vuoden 2022 
talousarvion toteutumisen ja hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 
2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 8 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen ampumaratahanke 
 
7/10.03.01/2023 
 
Eltekltk § 8  

Eränkävijät ja Reserviläisyhdistys ovat hakeneet uuden 
ampumaradan paikkaa alla olevaan karttaotteeseen merkatulta 
alueelta Ailigas-tunturin pohjoisrinteeltä. Alue sijaitsee Ailikkaan tien 
varressa poroesteaidan ja Tenon välissä. Koska alue on 
pohjavesialuetta, haetaan aluetta kivääri- ja pistooliradalle. 
 
Metsähallitus pyytää Utsjoen kunnan kantaa 
ampumaratahankkeeseen. 
 

 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Utsjoen kunta puoltaa maa-alueen vuokraamista ko. hankkeelle.  
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Urho Guttorm poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen 
klo 17.05. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 9 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnaninsinöörin viran perustaminen 
 
180/01.01.03/2013 
 
Eltekltk § 9  

Tekniselle toimialalle on perustettu kiinteistöinsinöörin toistaiseksi 
voimassa oleva toimi lautakunnan päätöksellä 18.1.2022. Tekninen 
lautakunta on valinnut toimeen julkisella hakumenettelyllä diplomi-
insinööri Mirja Savolaisen 24.5.2022. 
 
Kiinteistöinsinööri toimii kiinteistöhuollon ja siistijöiden esimiehenä, 
ylläpitää ja kehittää kunnan kiinteistöomaisuutta. Tehtävään kuuluu 
ylläpidon ja kunnossapidon hankkeiden suunnittelun ohjaus, 
kilpailutus, valvonta- ja rakennuttamistyöt. 
  
Kiinteistöinsinöörin työtehtäviin kuuluu myös Utsjoen kunnan 
omistaman kiinteistöosakeyhtiön Ringinvatron isännöinti ja 
toimitusjohtajuus. Yhtiön kanssa on sovittu sopimuksella, että 
toimitusjohtajan tehtäviin käytetään 25% työajasta. 
 
Lisäksi teknisen toimialajohtajan johdolla on sovittu, että 
kiinteistöinsinööri vastaa kaavoitusasioista yhdessä 
rakennustarkastajan kanssa. Kiinteistöinsinöörin tehtäviin kuuluu 
myös asioiden valmistelu koskien liikenneväyliä, kevyttä liikennettä 
ja yleisiä ulkoilualueita. 
 
Teknisen toimen tehtävien osittaisen uudelleenjärjestelyn vuoksi 
myös kiinteistöinsinöörin toimenkuvaa on tarpeen uudistaa 
seuraavalla tavalla: 
 

1. Tehtävänimikkeen muuttaminen kunnaninsinööriksi. Laki 
kiinteistöinsinöörin tehtävistä määrittelee kunnassa toimivan 
kiinteistöinsinöörin lakisääteiset tehtävät, jotka liittyvät isolta osin 
maamittaukseen ja muihin tehtäviin, jotka eivät kuulu Utsjoen 
kiinteistöinsinöörin tehtäviin. Tästä syystä tehtävänimike on syytä 
muuttaa väärinkäsitysten välttämiseksi. Useissa muissa kunnissa 
Utsjoen kiinteistöinsinöörin vastuulle kuuluvista tehtävistä vastaa 
kunnan/kaupungininsinööri. 

2. Toimen muuttaminen viraksi. Kiinteistöinsinööri käyttää 
tehtävässään myös julkista viranomaistoimivaltaa, jota voi lain 
mukaan käyttää vain virassa toimiva henkilö. Teknisen toimen 
asioiden valmistelu ja esittely elinvoima- ja teknisessä 
lautakunnassa edellyttää, että kiinteistöinsinööri on virassa. 
Samalla kiinteistöinsinöörille tulee talousvastuu ja 
nimenkirjoitusoikein kunnan kiinteistöasioissa (esim kunnan 
kiinteistöjen sähkö- ja vesilaskut, pienet kiinteistöjen hankinnat). 
Lisäksi kunnassa esimiestehtävissä toimii vain viranhaltijat. 
Muutoksella ei ole vaikutuksia palkkaukseen. 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2023 12 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 9 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

3. Kiinteistöinsinööri siirretään kunnaninsinöörin virkaan heti kun 
valtuusto on viranperustamisesta päättänyt. Siirtoon on henkilön 
oma suostumus. Kiinteistöinsinöörin toimi lakkautetaan. 

  
 Valmistelija ja esittelijä kunnanjohtaja, teknisen toimialan  
 toimialajohtaja Taina Pieski 

 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Kiinteistöinsinöörin tehtävänimike muutetaan viran perustamisen 
yhteydessä kunnaninsinööriksi. Kiinteistöinsinööri siirretään 
kunnaninsinöörin virkaan heti kun valtuusto on viran perustamisesta 
päättänyt. 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta lakkauttaa tämän jälkeen 
kiinteistöinsinöörin toimen  
 
Päätös: 
 
Uula Tapiola poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo 
17.14. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 10 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Selvitys tilan 890-401-39-20 käytöstä 
 
5/10.03.00/2023 
 
Eltekltk § 10  

Utsjoen kunnan rakennusvalvontaan on tullut 18.11.2022 Kevon 
alueen maanomistajalta toimenpidepyyntö selvittää tilan 890-401-39-
20 rakennusten käytöstä, suhteessa tilan rakennusten 
käyttötarkoitukseen ja vahvistetun yleiskaavan määräyksiin. 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen tulee ryhtyä toimiin, kun 
rakennusluvan vastaisesta käytöstä on tullut viranomaisen tietoon. 
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen 
muuttaminen edellyttää aina rakennuslupaa. 
Asiaa arvioitaessa on tapauskohtaisesti tarkasteltava sitä, 
vastaavatko kohteen käytön tyypilliset vaikutukset myönnettyä 
rakennuslupaa. Samaa tapauskohtaista harkintaa sovelletaan myös 
vaikutuksiin voimassaolevan yleiskaavan kaavamerkinnän 
mukaisesta käyttötarkoituksesta. 
Pakkokeinoina asiassa voidaan todeta, että maanomistajaa ei voi 
velvoittaa hakemaan poikkeamista yleiskaavasta ja hakemaan 
rakennuslupaa käyttötarkoituksesta, ainoastaan vain rakennuksen 
käytön kieltämisen rakennusluvan vastaisesti. 
 
 
Rakennustarkastajan ehdotus: 
 
Maanomistajilta saadun selvityksen perusteella voidaan todeta, että 
tilalla olevan loma-asuinrakennuksen käyttö vastaa tilan 
kaavamerkinnän RA-1 mukaista käyttöä.  
 
Loma-asuinrakennuksen vuokrausta on ollut erittäin vähän ja käyttö 
on luvan mukaista, eikä toimenpidepyyntö aiheuta vaatimusta 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen. 
 
Päätös: 
 
Mika Aikio esitti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Eeva 
Jaatinen ja Anni Ahlakorpi kannattivat Aikion esitystä.  
 
Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 11 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle 2023 
 
28/14.03.01/2014 
 
Eltekltk § 11  

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 2023 on 15,60 
€/lomitustunti. 
 
Valmisteli: elinkeinosihteeri 
 
 
Elinvoimajohtajan 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. Lomituspalveluja hoitaa 
Pohjoissuomen lomituspalvelut.Tuki tulee hakea 6 kk sisällä 
toteutuneesta lomituksesta. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 12 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Matkailuneuvonnan järjestäminen vuonna 2023 
 
27/14.02.00/2014 
 
Eltekltk § 12  

Karigasniemen kesäaikainen matkailuneuvonta on vuonna 2022 
järjestetty kylätalo Sáivussa yhdessä Karigasniemen 
kyläyhdistyksen kanssa. 
 
Nuorgamissa ei ole matkailuneuvontaa, mutta matkailuesitepistettä 
on vuonna 2022 ylläpitänyt Ikäsähly ry.Ikäsähly on lisäksi   huoltanut 
EU:n pohjoisimman pisteen  vierailukohdetta ja siellä olevaa 
vieraskirjaa. 
 
Utsjoen kirkonkylän ympärivuotinen matkailuneuvonta on vuonna 
2022 järjestetty kylätalo Giisássa ostopalveluna Utsjokisuun 
kyläyhdistykseltä.  
 
 
Elinvoimajohtajan ehdotus: 
 
Karigasniemen kesäaikainen matkailuneuvonta järjestetään 
edellisen vuoden tapaan myöntämällä avustus Karigasniemen 
kyläyhdistykselle. 
 
Nuorgamin  palvelujen 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. 
 
Avustusten suuruus ja  matkailuneuvonnan kustannukset   
neuvotellaan uudestaan jokaisen toimijan kanssa erikseen siten, että  
kustannukset vastaavat joulukuussa hyväksyttyä talousarviota. 
 
Päätös: 
 
Eeva Jaatinen jääväsi itsensä, eikä osallistunut päätöksentekoon. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 13 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen Master Plan -hankkeen hakeminen 
 
11/00.01.05/2023 
 
Eltekltk § 13  

Utsjoen kunnan taloustilanne on todella vaikea ja ennusteiden 
mukaan tulee jatkumaan sellaisena pitkään.  Selviytyäkseen kunnan 
tulee pystyä kasvattavamaan kaikkia verotulolajeja: Ansiotuloveroa, 
kiinteistöveroa ja yhteisöveroa. Utsjoen elinkeinotoiminta on 
perinteisesti perustunut vahvaan rajakauppaan, matkailuun ja 
poroelinkeinoon. Matkailu on perustunut erityisesti Tenon lohen 
kalastukseen. Sekä rajakauppa että matkailu ovat kärsineet koronan 
ja Tenon lohestuskiellon aiheuttaman rakennemuutoksen 
vaikutuksista. Koronan aikana nähtiin myös laajemmin Lapin 
poronhoitoalueella matkailun ja porotalouden vahva yhteys. Vuonna 
2019 tapahtunut   matkailun   pysähtyminen vaikutti merkittävästi 
poron lihan kysyntää vähentävästi. 
 
Utsjoella on jo pitkään tunnistettu, että tulevaisuuden elinkeino on 
kestävä matkailu. On ymmärretty, että luontomme ja sijaintimme 
arvo on matkailulle merkittävä lohen kalastuksen ohella. Tässä 
kriisitilanteessa kunnassa on tehty analyysi elinkeinojen kasvun 
mahdollisuuksista.  On ymmärretty, että myönteiseen taloudelliseen 
kehitykseen tarvitaan kunnalta aktiivisia toimenpiteitä. Arviossa 
vahvistui käsitys, että matkailu on toimiala, jolla on eniten sellaista 
kasvupotentiaalia, josta saadaan kokonaisvaltaista elinvoimaa 
alueelle. Matkailun kehittymisellä on myönteinen vaikutus kaikkiin 
kuntaverotuksen muotoihin ja se tarvitsee runsaasti palveluja muilta 
toimialoilta, jotka siten voivat kehittyä matkailun rinnalla.  
Palveluntarjonnan rinnalla kysyntää tulee myös esimerkiksi uudelle 
asuntotuotannolle, joka puolestaan vastaisi alueella olevaan 
asuntotarpeeseen. Matkailu kehittyessään lisää erilaisten palvelujen 
tarjontaa myös paikallisille asukkaille lisäten näin alueen yleistä 
vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Alueen elinvoiman lisääntymisen voi 
ennustaa edistävän myös paikkariippumattomien yritysten 
sijoittumista alueelle. Matkailulla on lisäksi edellytyksiä kehittyä 
kaikissa kolmessa kylässä. 
 
Utsjoella on ollut viimeisen kahden vuoden aikana useita äkillisen 
rakennemuutokseen liittyviä hankkeita, joiden avulla on pyritty 
etsimään uusia elinkeinoja kehittäviä avauksia.   Saamelaisen 
kulttuuriperinnön vahvistaminen -hanke päättyi 31.12.2022 ja muut 
hankkeet tulevat päättymään elokuussa-lokakuussa 2023. Vain 
Teno Outdoor -pyörämatkailuhanke jatkuu kevättalvelle 2024. Myös 
näissä hankkeissa tehty työ on vahvistanut käsitystä matkailusta 
keskeisenä tulevaisuuden elinkeinona Utsjoella. 
 
Matkailu ei voi kasvaa ja kehittyä vain kunnan toimilla ja kunnan 
resursseilla.  Tarvitaan sidosryhmien vahvaa osallisuutta ja 
sitoutumista yhdessä sovittuihin tavoitteisiin sekä yhteisön 
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sosiaalinen hyväksyntä. Utsjoen matkailun kehittymiseksi on tarve 
laajasti osallistaen laaditulle, tietoon perustuvalle matkailun Master 
Planille. Tällaisessa ohjelmassa keskeisiä toimia ovat mm. 
- Nykytila-analyysi ja näkemykset tulevasta 
- Matkailun trendien reflektointi ja benchmark-vierailut Utsjoen 
matkailun näkökulmasta  
- Analyysi Utsjoen matkailun potentiaalista 
- Matkailun kehityksen tavoitekuvan määrittely 
- Alueidenkäytön suunnittelu 
- Utsjoen matkailun toimenpideohjelman koostaminen 
- Eri toimijoiden välisen yhteistyömallin laatiminen 
- Alueen matkailuyritysten tuotekehityksen tukeminen. 
 
Laaditun Master Planin avulla Utsjoella tapahtuva matkailun 
kehittyminen nojaa yhdessä sovittuihin suuntaviivoihin, kehittäminen 
on pitkäjänteistä ja alue näyttäytyy jatkossa kiinnostavana kohteena 
eri rahoittajille. Hanke tulee osaltaan toimeenpanemaan uutta 
kuntastrategiaa ja maapoliittista ohjelmaa.  Hankkeessa laadittu 
Utsjoen matkailun Master plan tuodaan valtuuston käsiteltäväksi. 
 
Lapin liitto myöntää AKKE-rahoitusta lyhytkestoisiin kehittämis-, 
kokeilu- ja selvityshankkeisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai 
valmistellaan isompia kehittämiskokonaisuuksia. Haettava summa 
voi olla 80 000 euroa ja siinä hakijan omarahoitusosuus on 20 
prosenttia. Seuraava haku päättyy 22.2. Haettava summa 
mahdollistaa yllä kuvatun työn toteutuksen. 
 
AKKE-rahoituksella voisi hakea Utsjoen matkailun Master Plan -
hankkeen, joka toteutettaisiin ostopalveluhankinnalla.  Hankkeen 
kesto olisi 1.6.2023- 31.5.2024.  
 
 
Elinvoimajohtajan ehdotus: 
 
Kunta hakee Lapin liitolta 22.2. mennessä hanketta Utsjoen 
matkailun Master Plan -hankkeen toteutukseen. Hankkeen 
toteutusaika 1.6.2023- 31.5.2024. Hankkeen kokonaisbudjetti on 80 
000 euroa ja sen omarahoitusosuus on 20 % eli 16 000 euroa. 
Hakemuksen yhteyteen laaditaan hankesuunnitelma, joka pitää 
sisällään yllä mainittuja teemoja. Hanke toteutetaan ostopalveluna, 
elinvoimantoimialan vastatessa hankkeen hallinnollisista tehtävistä 
ja hankkeen viestinnästä. 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle lisämäärärahaa hankkeen omarahoituksen 
kattamiseksi 16 000 euroa hankkeelle avattavalle tilille elinvoiman 
budjettiin. 
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Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Kiinteistötyöryhmän esitys vanhojen koulukiinteistöjen käytöstä 
 
51/00.02.01/2022 
 
Kh 05.09.2022 § 146 
  

Utsjoen kunnalla on uusien koulumonitoimitalojen myötä vapautunut 
merkittävä määrä tyhjiä kiinteistöjä kaikissa kyläkeskuksissa, joiden 
käyttötarkoitusta ei ole aiemmin päätetty. Tyhjistä käyttämättömistä 
tiloista aiheutuu kunnalle lämmitys- ja kiinteistöhuoltokustannuksia, 
jotka voivat nousta vuosien kuluessa merkittäväksi taloudelliseksi 
rasitteeksi. Lisäksi kiinteistöt sijaitsevat kyläkeskuksissa arvostetuilla 
tonteilla. 
 
Työryhmän tehtävänä on selvittää entisten koulurakennusten 
ylläpitokustannukset, rakennustekninen käyttömahdollisuus sekä 
tarkastella tilojen mahdollisia uusia käyttötapoja. Arvioitavaksi voi 
tulla myös joidenkin kiinteistöjen purkaminen. Tilojen tulevaisuuden 
käyttötarkoituksen tulee vahvistaa kunnan elinvoimaa 
kustannustehokkaalla toimintamallilla. Työryhmän tehtävä on 
teknistä toimialaa laajempi kattaen kunnan kaikkien toimialojen 
tarpeet ja näkökulmat. Siksi työryhmään on tärkeää saada kaikkien 
hallintokuntien asiantuntemus. Työryhmään kuuluvat seuraavat 
virkamiehet: kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger, elinvoimajohtaja 
Tanja Lepistö ja sivistysjohtaja Virpi Veskoniemi. Työryhmän 
sihteerinä toimii kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen. 
 
Energian hinnan on ennustettu nousevan tulevana talvena 
merkittävästi. Utsjoen kunnan tavoitteena on saada vähennettyä 
energian kulutusta omissa kiinteistöissään. Tarkastelun pohjaksi 
tekninen toimi on tekemässä kaikista kunnan omistamista 
kiinteistöistä sähkö- ja öljylämmityskustannusten tarkastelua 
syyskuun loppuun mennessä. Selvityksellä pyritään saamaan tieto 
kiinteistökohtaisesti lämmitykseen käytetyistä kustannuksista. Tämä 
tieto on tarpeellinen pohdittaessa entisten koulukiinteistöjen 
tulevaisuuden käyttöä. 
  
Ehdotus:  
  
Kunnanhallitus perustaa työryhmän selvittämään vanhojen 
koulukiinteistöjen käyttöä. Kunnanhallitus nimeää työryhmään jo 
nimettyjen virkamiesten lisäksi viisi luottamushenkilöä/teknisen 
lautakunnan jäsentä, joilla on rakennus- ja kiinteistöalan osaamista 
ja alan kiinnostusta huomioiden kaikkien kolmen kyläkeskuksen 
edustavuus. Työryhmä voi järjestää kyläkeskuksissa laajempia 
katselmuksia ja tilaisuuksia, joihin myös kuntalaiset ovat tervetulleita. 
Työryhmän toimikausi on helmikuun 2023 loppuun. 
 
Päätös: 
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Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Kunnanhallitus nimesi työryhmän jäseniksi Mika Aikion, Vesa 
Länsmanin, Ismo Mannisen, Sammol Lukkarin, Marjatta Kordelinin ja 
Eeva Jaatisen. Merkittiin pöytäkirjaan, että työryhmän ensimmäisen 
kokouksen kutsuu koolle kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen. 
Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. 
 

  
 
Eltekltk § 14  

Työryhmä teki kiinteistökatselmukset 19.10.2022 Karigasniemen 
vanhalla koululla ja 20.10.2022 Utsjokisuun vanhalla koululla sekä 
Nuorgamin vanhalla koululla. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa 
Teams-kokoukseen, 20.9.2022 ja 30.11.2022. Työryhmä koosti 
työstä raportin (oheismateriaalina). 
 
Valmisteli kiinteistöinsinööri 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Koostetusti työryhmän päätösehdotukset ovat seuraavat – taustat, 
johon nämä esitykset pohjautuvat, löytyvät työryhmän laatimasta 
raportista: 
1. Karigasniemi – entinen ruokalarakennus 
Irrotetaan kaikki liittymät (vesi-, sähkö- ja lämpöliittymät) kiinteistöstä 
ja puhalletaan putket tyhjiksi. 
2. Karigasniemi – koulurakennuksen siipi, jonka alakerrassa on 
kiinteistökompleksin lämpökeskus 
Tehdään vain välttämättömät korjaukset ajatuksella, että kiinteistöä 
käytetään seuraavat kymmenen vuotta. Ja 
tiloihin suunnitellaan nuorisolle, kunnan järjestämälle vapaa-
ajantoiminnalle sekä kyläläisten harrastetoiminnalle tiloja. Jatketaan 
asunnon vuokrausta siihen saakka, kunnes vuokralaisen eläkeikä 
koittaa (kunnan työntekijä). 
3. Utsjokisuun koulu 
Katkaistaan Utsjokisuun koulukiinteistö entisen rehtorin huoneen 
kohdilta. Sisäänkäynti, josta on menty ruokalatilaan, jää katkaisun 
ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kiinteistön 
sähköpääkeskus siirretään toimintaan jäävään osaan. 
Laitetaan koko eteläpääty myyntiin. Myytävään osaan tulee tehdä 
omat sähkö ja vesiliittymät. Laaditaan julkinen 
myynti-ilmoitus. 
4. Ailigas-talot, eteläinen ja pohjoinen 
Käydään eri hallintokuntien kanssa kiinteistöjen 
hyödyntämismahdollisuudet läpi ja tarvittaessa 
käynnistetään kiinteistöjen markkinointi myös ulkopuolisille 
käyttäjille. Eteläinen Ailigastalo soveltuu mm. etätyötiloiksi. 
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Asennetaan Ailigastaloihin ilmavesilämpöpumput kesällä 2023. 
Vaatii investointeihin lisämäärärahan hakemista. 
5. Nuorgam  
Laitetaan vanha koulurakennus kylmilleen ja myydään Metoksen 
keittiö. Tämän myötä koulun ja kylän käytössä 
oleva luistelukentän jäädyttäminen lopetetaan. Jäädytetään koulun 
käyttöön vanhan koulun pihalla olevan ns. koripallokenttä. Tällä 
saadaan merkittäviä säästöjä myös vedenkäytössä, koska 
koripallokentän jäädyttämiseen käytettävä vesimäärä on murto-osa 
ison kentän jäädyttämiseen käytettävästä vesimäärästä. 
 
Liikuntahallin sisältävää rakennusta ylläpidetään vain välttämättömin 
korjauksin seuraavat 5 vuotta. Laitetaan kiinteistöön 
ilmavesilämpöpumppu kesällä 2023. Kyläläiset voivat käyttää 
rakennuksessa olevaa luokkatilaa harrastustoimintaan. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Tilusvaihto 
 
13/10.00.02/2023 
 
Eltekltk § 15  

Tilusvaihto on tilusjärjestely, jolla parannetaan tilussijoitusta ja 
tehostetaan maankäyttöä vaihtamalla eri kiinteistöihin kuuluvia 
alueita keskenään (KML 56-59 §). Tilusvaihto voidaan suorittaa, jos 
kiinteistöjen omistajat siitä sopivat (vapaaehtoinen tilusvaihto). 
Tilusvaihdossa ei muuteta omistusoikeuksia vaan ainoastaan 
omistusoikeuden kohteena olevien kiinteistöjen fyysistä ulottuvuutta.  
Vapaaehtoisen tilusvaihdon yleiset edellytykset ovat:  
− tilusvaihto ei saa aiheuttaa haittaa kiinteistöjärjestelmän 

selvyydelle tai sanottavaa haittaa tilusvaihtoon osallisen 
kiinteistön käytölle (siis jos jompikumpi toteutuu, ei 
edellytyksiä) 

− vaihdettavien alueiden tai osuuksien tulee vastata arvoltaan 
likimäärin toisiaan taikka vaihdettavien alueiden tai osuuksien 
tulee olla vähäarvoisia ja 

− asemakaava-alueella tilusvaihdon tulee edistää tonttien tai 
tarkoitustenmukaisten rakennuspaikkojen muodostamista tai 
muiden kaavan mukaisten aluevarausten toteuttamista 

 
Edellä mainitut edellytykset toteutuvat. Lisäksi maanmittauslaitos on 
todennut, että tilusvaihto ei vaikeuta kaavan toteutumista, joskaan ei 
myöskään toteuta kaavaa.  
 
Kunnanhallituksen 28.03.2022 (kh 28.03.2022 §74) myymä tontti 
(890-401-10-12) nro 3 korttelissa 6 on kolmion muotoinen. Parhain 
rakennuspaikka tontilla on kolmion eteläkärjessä. Tontin muoto 
estää rakentamisen siihen. 
  
Tontin 890-401-10-12 ostanut Nilla Tapiola esittää elinvoima- ja 
tekniselle lautakunnalle, että tontin muoto muutetaan tilusvaihdolla 
siten, että tontista tulee suorakaiteen muotoinen. Tällä 
tilusjärjestelyllä myös tontin 890-401-59-0 uusi muoto mahdollistaa 
tontin paremman hyödyntämisen jatkossa. Uusi tonttiraja on merkitty 
sinisellä. Kiinteistöjen pinta-alat ja rakennusoikeudet säilyvät 
ennallaan. Kaavaan merkitty rakennusoikeus on jaettu siten, että 
jakoperusteena kauppakirjassa on käytetty kiinteistöjen pinta-alojen 
suhdetta. Oheismateriaalina tilusvaihtosopimus.  
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Valmisteli kiinteistöinsinööri 
 
Toimialajohtajan ehdotus: 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy tilusvaihdon. 
 
Päätös: 
 
Eeva Jaatinen jääväsi itsensä, eikä osallistunut päätöksentekoon. 
 
Mika Aikio esitti, että kunta ei tee tilusvaihtoa, vaan myy lähempänä 
rantaa olevan kunnan omistaman kolmionmuotoisen tontin. Anni 
Ahlakorpi kannatti Aikion esitystä. 
 
Koska kokouksessa oli tehty kannatettu esitys koskien 
kolmionmuotoisen tontin myyntiä, puheenjohtaja totesi, että 
suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa JAA on lautakunnan esitys ja 
EI Mika Aikion kannatettu esitys. 
 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
yhteensä 6 ääntä, joista JAA ääniä 1 (Sammol Lukkari), EI ääniä 4 
(Pirjo Konttinen, Mika Aikio, Anni Ahlakorpi, Mika Koskenniemi), 
TYHJIÄ ääniä 1 (Mirjami Kinnunen). Äänestyksen perusteella 
lautakunta hyväksyi Mika Aikion esityksen. 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus myy lähempänä rantaa olevan kunnan omistaman 
kolmionmuotoisen tontin. 
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Utsjoen lohikeskus selvityksen käynnistäminen 
 
Eltekltk § 16  

Utsjoen kunta on saanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
vuoden 2023 jakovarasta 150 000 euroa uuden Lohikeskuksen 
selvitystyöhön. Kyse on kolmevuotisesta siirtomäärärahasta, joka 
osoitetaan Utsjoen kunnalle työ- ja elinkeinoministeriön ja Lapin liiton 
kautta ns AKKE-hankerahoituksena. Utsjoki toimittaa Lapin liittoon 
vielä hakemuksen ja rahoitus on käytettävissä sen jälkeen.  
 
Utsjoen kunta haluaa perustaa Lohikeskuksen, joka tukisi sekä 
alueen elinvoiman että jokisaamelaisen kulttuurin säilymistä. Utsjoki 
ajautui äkillisen rakennemuutoksen tilaan keväällä 2021 Tenojoen 
lohestuskiellon seurauksena. Kielto on jatkumassa jo kolmatta 
kesää, eikä lohikantojen elpymisen tulevaisuutta voida ennustaa. 
 
Lohiturismi on ollut Utsjoen matkailuelinkeinon kivijalka ja tärkeä 
tulonlähde paikallisille. Kalastuskiellon negatiiviset vaikutukset 
aluetaloudelle ovat jopa viisi miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi 
kielto vaarantaa monisatavuotisen, rikkaan saamelaisen 
lohestusperinteen sekä siihen liittyvän kulttuurisen ja kielellisen 
osaamisen säilymisen. 
 
Lohikeskus toimisi Tenon lohenkalastuksen ja perinnetiedon 
asiantuntija- ja yhteistyöorganisaationa sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Keskuksen yhteyteen on tarkoitus hakea myös 
yhteistyökumppaneita tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyen. 
 
Lohikeskus voisi toimia Tenon lohestuksen asiantuntija- ja 
yhteistyöorganisaationa Tenon kalatalousalueelle ja eri 
valtionhallinnon toimijoille ja tutkimuslaitoksille. Se voisi palvella 
esimerkiksi LUKEn tutkimus- ja yhteistyötarpeita sekä toimia 
paikallisena lohestuksen asiantuntijana esimerkiksi aluehallinnon 
organisaatioille kuten ELY-keskukselle.  
 
Lohikeskuksen tehtävänä olisi tallentaa, elvyttää, ylläpitää ja 
edelleen kehittää lohen kalastusperinnettä ja sen pohjalta 
ponnistavia uusia elinkeinoja. Lohikeskus palvelisi laajasti 
perinnetiedon haltijoita ja paikallisyhteisöjä, kouluja, matkailua, ja 
kunnan rajat ylittävää yhteistyötä.  
 
Utsjoella on jo huomattavan paljon Tenon kalastukseen liittyvää 
arvokasta esineistöä, kuvamateriaalia ja äänitteitä. Lisäksi eri 
arkistoissa ja tutkimuslaitoksissa ympäri Suomen on valtava määrä 
Utsjoen saamelaisten haastatteluja. Lohikeskus palvelisi tämän 
arvokkaan ja rikkaan kulttuuriperinnön palauttamista ja esille 
saattamista Utsjoen saamelaisyhteisöjen, elinkeinoelämän ja 
matkailun käyttöön. Selvityksessä otetaan huomioon myös 
soveltuvin osin kunnassa aiemmin toteutettujen selvityksien 
tietosisältö. 
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Lohikeskuksen perustaminen tukisi perustuslain mukaista 
saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää kalastusperinteeseen 
liittyvää kieltään ja kulttuuriaan Tenon pyynnin rajoituksesta 
huolimatta. Lohikeskus vastaisi myös eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan kannanottoon (11.5.2022) Tenon 
kalastuskieltoa koskevan lakiesityksen käsittelyn yhteydessä:  
 
 Valtioneuvoston on syytä selvittää, millaisilla muilla 
  toimilla saamelaisten oikeutta ylläpitää ja 
kehittää   kieltään ja kulttuuriaan voidaan tukea ja 
edistää    kalastuksen rajoittamisesta 
huolimatta. 
 
Selvityshankkeessa laaditaan suunnitelmat, joiden pohjalta voidaan 
hakea rahoitusta Lohikeskuksen toteuttamiseksi. Selvitystyössä on 
tarkoitus valmistella hankemäärärahojen puitteissa lohikeskuksen 
tehtävät ja rooli, organisaatiomuoto, yhteistyökumppanit, 
toteutustapa ja henkilöstön määrä sekä mahdollinen rakennuspaikka 
ja suuntaa antavat rakentamiskustannukset määrärahojen puitteissa. 
Selvitystyö toteutetaan 15.3.2023-28.2.2024. Selvitystyön tarkempi 
sisältö kirjataan hankesuunnitelmaan ja selvityksen 
valmistumisaikataulu voi vielä tarkentua valmistelun edetessä. 
 
Selvitystyölle valitaan hankepäällikkö johtamaan ja valmistelemaan 
selvitystyötä. Hankepäällikön kelpoisuusehtoina ovat ylempi 
akateeminen loppututkinto, kokemus hanketoiminnasta ja englannin 
kielen taito. Tehtävässä tarvitaan Tenon lohenkalastusperinteen ja 
jokisaamelaisen kulttuurin tuntemusta sekä aiheeseen liittyvien 
sidosryhmien tuntemusta. Erityiseksi ansioksi katsotaan saamen 
kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä juridinen osaaminen.  
 
Selvitystyön tueksi asetetaan monialainen ohjausryhmä, jossa ovat 
edustettuina kunnanhallituksen nimeävät henkilöt/henkilö, 
perinnekalastuksen, saamelaismuseon sekä kalastukseen liittyvä 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimiala kuten LUKE ja Kevon 
tutkimusasema. Ohjausryhmään kuuluvat viranhaltijoista 
kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja ja hankepäällikkö, joka toimii myös 
ohjausryhmän sihteerinä. 
 
 
Ehdotus: 
 
Lohikeskus-selvityshanke käynnistetään avustuspäätöksen 
mukaisesti. Selvityshanke sijoitetaan hallinnollisesti elinvoiman 
toimialalle kuitenkin niin, että kunnanjohtaja toimii hankkeen 
vastuuhenkilönä. 
 
Esitetään kunnanhallitukselle, että Lohikeskus selvityshankkeelle 
asetetaan ohjausryhmä kunnanhallituksen päätöksellä. Valtuutetaan 
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kunnanjohtaja tekemään esitys monialaisen ohjausryhmän 
kokoonpanosta. 
 
Valtuutetaan kunnanjohtaja valitsemaan Lohikeskus-selvitykselle 
hankepäällikkö ajalle 15.3.2023-28.2.2024 ja päättämään kunnan 
palkka-asiamiehenä hankepäällikön palkasta. 
 
Päätös: 
 
Mirjami Kinnunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 
aikana klo 19.13. 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Eltekltk § 17  

• Luvaton rakentaminen, tiedoksianto 
• Kaavoituskonsultin muutos 
• Rakennustarkastajan päätökset 
• ÄRM-hankkeiden tilannekatsaus 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi saaduiksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi saatetuksi. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 18 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinvoima- ja teknisen lautakunnan kevään 2023 kokousajankohdat 
 
4/00.02.05/2023 
 
Eltekltk § 18  

Ehdotus: 
 
Lautakunnan kokoukset pidetään seuraavasti: 
27.2. klo 14:00 
30.3. klo 14:00 
15.5. klo 14:00 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 19 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Sami Game Jam-hankkeelle 
 
53/02.02.00/2022 
 
Eltekltk § 19  

Elinvoimatoimialalle on myönnetty vuonna 2021 rahoitus Sami 
Game -hankkeelle Yhdysvaltojen suurlähetystön Small Grants -
ohjelmasta. Ohjelman 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. Rahoituksella toteutetaan pelitapahtumia verkossa. 
Hanke pohjautuu vuosina 2015–2018 Utsjoen Ailegas-keskuksessa 
järjestettyihin pelitapahtumiin. Hankkeen toteuttamisaika oli 
alkuperäisessä hankesuunnitelmassa vuosi 2022, mutta 
koronapandemian vuoksi hankkeen toteuttamiselle haettiin 
muutoshakemuksella jatkoaikaa kesään 2023 saakka. 
 
Tähän mennessä hanke on järjestänyt kaksi työpajaa vuonna 2023. 
3.-5.1.2023: Interactive storytelling with Twine ja Game design with 
Bitsy. Työpajat järjestettiin yhtenä kokonaisuutena. Vuonna 2023 on 
lisäksi tarkoitus järjestää vielä kaksi työapajaa: lmagining Indigenous 
Worlds with Unity ja 7th Gen Tech Design with Blender.  
 
Rahoitusta on saatu rahoittajalta 10956 euroa. Siitä on käytetty 3930 
euroa. Käytettävää hankebudjettia on jäljellä 14310 euroa. 
Määräraha tulee hakea rahoittajalta dollareissa, joka maksetaan 
hakijalle päivän kurssin mukaan. Näin ollen lopullinen haettava 
euromäärä on arvio. Dollarin kurssin kertoimena on tässä käytetty 
2.2.2023 kurssia vastaavaa lukua 0,91 kaikkien muiden lukujen 
osalta paitsi jo saadun 10956 euron osalta, joka on muunnettu 
euroiksi maksupäivänä voimassa olleen kurssin mukaisesti. 
 
Sami Game Jam on jäänyt huomioimatta vuoden 2023 elinvoiman 
talousarviossa.  Jotta hanke voi toteutua suunnitelman mukaan, tulisi 
elinvoimatoimialan hakea vuodelle 2023 määrärahaylitys 14310 
euroa, joka kohdennetaan elinvoiman hankkeiden 
kustannuspaikalle, Sami Game Jam-hankkeelle. 
 
Elinvoimajohtajan ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa menot 14310 euroa, tulot 14310 
euroa, netto 0 yllä esitettyjen vuoden 2023 toimenpiteiden   
toteuttamiseksi. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 19 09.02.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.20. 
  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2023 31 
 

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 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 14 
  
  
 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 elinvoima- ja tekninen lautakunta 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 14 
  
  
 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 
 10 30 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 

 


