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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Tapiola Uula 13:00 - 14:45 Valtuuston 

puheenjohtaja 
 

 Lukkari Sammol 13:00 - 14:45 Valtuuston I 
varapuheenjohtaja 

 

 Aikio Mika 13:00 - 14:45 Valtuuston II 
varapuheenjohtaja 

 

 Ahlakorpi Anni 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Guttorm Urho 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Guttorm Väinö 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Jaatinen Eeva 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Konttinen Pirjo 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Kordelin Marjatta 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Länsman Vesa 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Pohjanrinne Arto 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Tapiola Ilmari 13:00 - 14:45 Valtuutettu  
 Holmberg Aslak 13:00 - 14:45 Varavaltuutettu  
 Nousuniemi Jouni Esa 13:00 - 14:45 Varavaltuutettu  
 Porsanger Veikko 13:00 - 14:45 Varavaltuutettu  
 
Poissa Laiti Niila Valtuutettu  
 Manninen Ismo Valtuutettu  
 Niittyvuopio-Valle  Laura Valtuutettu  
 
Muu Pieski Taina 13:00 - 14:45 Kunnanjohtaja  
 Lepistö Tanja 13:00 - 14:45 Elinvoimajohtaja  
 Tapiola-Länsman Kaisa 13:00 - 14:45 vs. sivistysjohtaja  
 Länsman Marja 13:00 - 14:45 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 13:00 - 14:45 Tulkki  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Uula Tapiola Marja Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

6 - 16 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 
 
 
 
Marjatta Kordelin  Mika Aikio 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 17.03.2023 
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Valtuusto § 6 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt 06.03.2023 § 6  

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille 
27.2.2023. Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kun-
nan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös 
Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 
17.3.2023. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen 
päätösvaltaiseksi.  
 
Nimenhuudossa oli läsnä 12 varsinaista valtuutettua ja 3 
varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että 
Suomen Keskustan valtuutettu Laura Niittyvuopio-Valle oli 
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu 
varajäseneksi Suomen Keskustan ja Suomen Ruotsalaisen 
Kansanpuolueen vaaliliiton 4. varavaltuutettu Jouni Esa Nousuniemi. 
Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuutettu Niila Laiti oli 
ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu 
varajäseneksi Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja 
Vasemmistoliiton vaaliliiton 1. varavaltuutettu Aslak Holmberg. 
Perussuomalaisten valtuutettu Ismo Manninen oli ilmoittanut esteen 
kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi 
Perussuomalaisten, Kansallisen Kokoomuksen ja Suomen 
Kristillisdemokraattien vaaliliiton 1. varavaltuutettu Veikko 
Porsanger. 
 
  
 

Liitteet Liite 1 Nimenhuutoluettelo § 6 
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Valtuusto § 7 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Valt 06.03.2023 § 7  

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Aikio ja Marjatta Kordelin. 
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Valtuusto § 8 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Valt 06.03.2023 § 8  

Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsit-
telyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttaminen sekä virantäyttö 
 
1/01.01.00/2023 
 
Sivltk 01.02.2023 § 6 
  

Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi on irtisanoutunut virastaan 
1.4.2023 alkaen siirtyessään toisen kunnan virkaan. Hän on sitä 
ennen vuosilomilla ja kunnanhallitus on määrännyt sivistysjohtaja-
rehtorin sijaiseksi vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsmanin 
13.1.2023 alkaen siihen asti, kunnes virka on täytetty ja uusi johtaja 
on aloittanut virassa.  
 
Nykyisen sivistysjohtaja-rehtorin virkaan kuuluu sivistystoimen 
johtaminen toimialajohtajana sekä Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen ja kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Kelpoisuusehdot 
määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen 986/1998 mukaan. 
  
Utsjoen kunnanvaltuusto on päättänyt sivistystoimen 
organisaatiouudistuksesta 6.5.2021. Päätöksen mukaan 
sivistysjohtaja-rehtorin virasta irrotetaan Karigasniemen ja 
Nuorgamin koulujen rehtorin tehtävät ja sivistystoimeen perustetaan 
uusi rehtorin virka, jonka vastuulla on Karigasniemen ja Nuorgamin 
koulujen rehtorin tehtävät. Rehtorin viran kelpoisuusehdot 
määrittelee OVTES. Rehtorin kielitaitovaatimuksena on suomen ja 
saamen kielten taito. Samassa yhteydessä Karigasniemen koulun 
apulaisrehtorin virka lakkautetaan nykyisen viranhaltijat siirtyessä 
Karigasniemen koulun opettajan virkaan 1.8.2023 aiemmin 
hakemallaan tavalla. Nuorgamin koululla säilyy apulaisjohtaja. 
  
Valtuuston päätöksestä (6.5.2021 valitettiin hallinto-oikeuteen. 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 1483/2022, 7.11.2022 
mukaan Karigasniemen koulun apulaisrehtorin viran lakkauttamiselle 
ja organisaatiouudistuksen toimeenpanolle tältä osin ei ole esteitä. 
Sivistyslautakunta voi laittaa Karigasniemen ja Nuorgamin koulujen 
rehtorin viran auki. Virkaan on syytä sisällyttää myös 
kansalaisopiston rehtorin tehtävät, joissa myös edellytetään rehtorin 
kelpoisuutta ja saamen kielen taitoa suomen kielen ohella. 
 
Sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle kunnalle jää 
edelleen tiettyjä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyviä tehtäviä sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan tuki. 
Utsjoen kunnassa ei ole vielä vastuutettu näitä tehtäviä millekään 
hallintokunnalle. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tehtäviä ei 
oltu erikseen resursoitu aiemmassa sosiaali- ja terveystoimessa. On 
pitkälti kunnan itse päätettävissä, millaisin resurssein tehtäviä 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

jatkossa hoidetaan ja miten esimerkiksi hankerahoitusta kyseisessä 
toiminnassa hyödynnetään. 
  
Koska sivistysjohtajan virasta jää pois kolme rehtoriutta, on 
luontevaa tarkastella johtajan viran muita vastuita. Kunnan toiminnan 
kannalta on luontevaa liittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyvät tehtävät sivistystoimen vastuulle, jonka vastuulla on myös 
kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnot. Asia edellyttää kunnan 
hallintosäännön päivitystä tehtävälisäyksen osalta. Terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät sopivat luontevasti 
sivistysjohtajan johtovastuulle kuten monissa kunnissa on päätetty 
tehdä. 
 
Samalla on mahdollista arvioida, miten tässä tilanteessa 
kuntatyönantajan henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämistehtävät 
on mahdollista hoitaa, kun virkaresurssit ovat niukat kunnan 
vaikeasta taloustilanteesta johtuen, mutta henkilöstön ja 
työhyvinvoinnin kehittäminen on jo vuosien ajan nähty kunnassa 
akuuttina kehittämiskohteena. Tästä syystä kunnanjohtaja esittää 
kunnanhallitukselle, että uusi sivistysjohtaja, jonka virkanimike 
esitetään muutettavaksi hyvinvointijohtajaksi, vastaa myös 
henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kunnanjohtajan 
tukena. 
 
Ehdotus kunnanhallitukselle ja valtuustolle: 
 
1. Esitetään sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen muuttamista 
hyvinvointijohtajaksi, jonka vastuulla on kunnan sivistystoimen sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointijohtaja 
vastaa myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Kunta 
voi päättää viran kelpoisuusehdoista. Hyvinvointijohtajan virka on 
tarkoitus laittaa auki helmikuussa kunnanhallituksen ja valtuuston 
päätösten jälkeen. 
 
2. Kunnan hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset 
sivistystoimen vastuualueeseen: 
- Sivistystoimen vastuualueeseen lisätään terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen 
- Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 
 
Asian valmisteli kunnanjohtaja Taina Pieski ja vt. sivistysjohtaja-
rehtori Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan laatiman 
valmistelun ja päätösehdotuksen. 
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitusta ja valtuustoa 
sisällyttämään kansalaisopiston rehtorin tehtävät perustettavaan 
Karigasniemen ja Nuorgamin koulun rehtorin tehtäviin, koska tältä 
osin viran toimenkuva ei vastaa valtuuston hyväksymää uutta 
sivistystoimen organisaatiorakennetta. 
 
Päätös: 
 
Päätös ehdotuksen mukaan. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 28 
  

Ehdotus: 
 
1. Esitetään valtuustolle sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen 
muuttamista hyvinvointijohtajaksi, jonka vastuulla on kunnan 
sivistystoimen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
johtaminen. Hyvinvointijohtaja vastaa myös henkilöstön ja 
työhyvinvoinnin kehittämisestä. Viran kelpoisuusehtoina ovat: ylempi 
korkeakoulututkinto, johtamiskokemus, sivistys- tai 
hyvinvointitoimialan tuntemus sekä riittävä kunnallishallinnon ja 
talouden tuntemus. Pidämme tärkeänä yhteistyökykyä, hyviä 
vuorovaikutustaitoja sekä näkemyksellisyyttä 
henkilöstönkehittämistyöstä. Saamen kielen taito ja saamen 
kulttuurin tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. 
 
2. Valtuutetaan kunnanjohtaja laatimaan hakuilmoitus valtuuston 
päätöksen jälkeen ja käynnistämään hakuprosessi. Virka voidaan 
täyttää 1.5.2023 alkaen. Valtuusto tekee valinnan kunnanhallituksen 
esityksestä. 
 
3. Esitetään valtuustolle, että kansalaisopiston rehtorin tehtävät 
sisällytetään perustettavaan Karigasniemen ja Nuorgamin koulun 
rehtorin tehtäviin, koska tältä oisin viran toimenkuva ei vastaa 
valtuuston hyväksymään sivistystoimen uutta 
organisaatiorakennetta. 
 
4. Kunnan hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset: 
- Sivistystoimen vastuualueeseen lisätään terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Kyseinen vastuu poistetaan kunnanhallituksen 
vastuista. 
-Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2023 10 
 
Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

  
 
Valt 06.03.2023 § 9  

 
Ehdotus: 
 
1. Valtuusto hyväksyy sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen 
muuttamisen hyvinvointijohtajaksi, jonka vastuulla on kunnan 
sivistystoimen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
johtaminen. Hyvinvointijohtaja vastaa myös henkilöstön ja 
työhyvinvoinnin kehittämisestä. Viran kelpoisuusehtoina ovat: ylempi 
korkeakoulututkinto, johtamiskokemus, sivistys- tai 
hyvinvointitoimialan tuntemus sekä riittävä kunnallishallinnon ja 
talouden tuntemus. Pidämme tärkeänä yhteistyökykyä, hyviä 
vuorovaikutustaitoja sekä näkemyksellisyyttä 
henkilöstönkehittämistyöstä. Saamen kielen taito ja saamen 
kulttuurin tuntemus katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. 
 
2. Valtuutetaan kunnanjohtaja laatimaan hakuilmoitus valtuuston 
päätöksen jälkeen ja käynnistämään hakuprosessi. Virka voidaan 
täyttää 1.5.2023 alkaen. Valtuusto tekee valinnan kunnanhallituksen 
esityksestä. 
 
3. Valtuusto hyväksyy, että kansalaisopiston rehtorin tehtävät 
sisällytetään perustettavaan Karigasniemen ja Nuorgamin koulun 
rehtorin tehtäviin, koska tältä oisin viran toimenkuva ei vastaa 
valtuuston hyväksymään sivistystoimen uutta 
organisaatiorakennetta. 
 
4. Valtuusto hyväksyy, että kunnan hallintosääntöön tehdään 
seuraavat muutokset: 
- Sivistystoimen vastuualueeseen lisätään terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Kyseinen vastuu poistetaan kunnanhallituksen 
vastuista. 
-Sivistysjohtaja-rehtorin virkanimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi 
 
Päätös: 
 
Pirjo Konttinen esitti, että kohtaan 1 lisätään; Hyvinvointijohtaja 
vastaa myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä 
kunnanjohtajan tukena. Marjatta Kordelin, Ilmari Tapiola ja Sammol 
Lukkari kannattivat Pirjo Konttisen esitystä. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 
Ehdotus Pirjo Konttisen esittämällä täydennyksellä hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Kunnanjohtaja  
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Sivistyslautakunta § 6 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 28 20.02.2023 
Valtuusto § 9 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2023 12 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 9 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 37 20.02.2023 
Valtuusto § 10 06.03.2023 
 

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. 
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 9 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 37 20.02.2023 
Valtuusto § 10 06.03.2023 
 

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. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 37 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa 
kunnaninsinöörin viran.  
 
Nykyinen kiinteistöinsinööri on antanut suostumuksensa 
kunnaninsinöörin virkaan siirtymiseen, ja hänet siirretään ko. virkaan 
heti kun valtuusto on viran perustamisesta päättänyt. Elinvoima- ja 
tekninen lautakunta lakkauttaa tämän jälkeen kiinteistöinsinöörin 
toimen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
Valt 06.03.2023 § 10  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto päättää perustaa kunnaninsinöörin viran.  
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Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 9 09.02.2023 
Kunnanhallitus § 37 20.02.2023 
Valtuusto § 10 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nykyinen kiinteistöinsinööri on antanut suostumuksensa 
kunnaninsinöörin virkaan siirtymiseen, ja hänet siirretään ko. virkaan 
heti kun valtuusto on viran perustamisesta päättänyt. Elinvoima- ja 
tekninen lautakunta lakkauttaa tämän jälkeen kiinteistöinsinöörin 
toimen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Elinvoima- ja tekninen lautakunta  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2023 15 
 
Elinvoima- ja tekninen lautakunta § 16 09.02.2023 
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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 
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soveltuvin osin kunnassa aiemmin toteutettujen selvityksien 
tietosisältö. 
 
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. 
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Esitetään kunnanhallitukselle, että Lohikeskus selvityshankkeelle 
asetetaan ohjausryhmä kunnanhallituksen päätöksellä. Valtuutetaan 
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. 

  
Kh 20.02.2023 § 38 
  

Ehdotus: 
 
Lohikeskus-selvityshanke käynnistetään avustuspäätöksen 
mukaisesti. Selvityshanke sijoitetaan hallinnollisesti elinvoiman 
toimialalle kuitenkin niin, että kunnanjohtaja toimii hankkeen 
vastuuhenkilönä. 
 
Kunnanhallitus päättää, että Lohikeskus-selvityshankkeelle 
asetetaan ohjausryhmä. Valtuutetaan kunnanjohtaja tekemään 
esitys monialaisen ohjausryhmän kokoonpanosta. 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan valitsemaan Lohikeskus-
selvityshankkeelle hankepäällikkö ajalle 15.3.2023-28.2.2024 ja 
päättämään kunnan palkka-asiamiehenä hankepäällikön palkasta. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lohikeskus- 
selvityshankkeelle myönnetään lisämääräraha vuodelle 2023 menot 
120.000 euroa, tulot 120.000 euroa, netto 0 euroa hankkeelle 
avattavalle projektinumerolle elinvoiman budjettiin. Vuoden 2024 
osuus huomioidaan tulevan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että kunnanhallitus nimeää 
edustajansa ohjausryhmään seuraavassa kokouksessa. 
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Valt 06.03.2023 § 11  
 
Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää lisämäärärahan Lohikeskus- selvityshankkeelle 
vuodelle 2023 menot 120.000 euroa, tulot 120.000 euroa, netto 0 
euroa hankkeelle avattavalle projektinumerolle elinvoiman budjettiin. 
Vuoden 2024 osuus huomioidaan tulevan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Elinvoima- ja tekninen lautakunta  
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Utsjoen Master Plan -hankkeen hakeminen 
 
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. 
 

Kh 20.02.2023 § 39 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Utsjoen Master Plan -hankkeelle 
menot 32.100, tulot 25.680, netto 6.420 euroa hankkeelle avattavalle 
projektinumerolle elinvoiman budjettiin. Vuoden 2024 osuus 
huomioidaan tulevan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 06.03.2023 § 12  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää lisämäärärahan Utsjoen Master Plan -hankkeelle 
vuodelle 2023 menot 32.100, tulot 25.680, netto 6.420 euroa 
hankkeelle avattavalle projektinumerolle elinvoiman budjettiin. 
Vuoden 2024 osuus huomioidaan tulevan talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Elinvoima- ja tekninen lautakunta  
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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. 
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Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.20. 

  
 
Kh 20.02.2023 § 40 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle 
hyväksyttäväksi lisämäärärahan Sami Game Jam -hankkeelle menot 
14310 euroa, tulot 14310 euroa, netto 0 euroa elinvoiman budjettiin 
yllä esitettyjen vuoden 2023 toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 06.03.2023 § 13  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää lisämäärärahan Sami Game Jam -hankkeelle 
vuodelle 2023 menot 14310 euroa, tulot 14310 euroa, netto 0 euroa 
elinvoiman budjettiin yllä esitettyjen vuoden 2023 toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Elinvoima- ja tekninen lautakunta  
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SamiSoster Ry:n pyyntö yhdistyksen toiminnan tukemisesta 
 
Kh 20.02.2023 § 46 
  

SámiSoster ry on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen 
saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö. SámiSoster ry 
järjestää saamen- ja/tai suomenkielistä vertaistukea, leirejä, 
tapahtumia, hyvinvointipäiviä, ryhmätoimintaa, asiantuntijaluentoja, 
kehittämistoimintaa ja sukupolvien välistä kanssakäymistä. 
 
SamiSoster Ry hakee Utsjoen kunnalta toiminta-avustusta 6000 
euroa voidakseen jatkaa viime vuonna hyvin käynnistynyttä Birgen 
Ruovttus toimintaa Utsjoella vuonna 2023.  
 
Utsjoen kunta ei ole aiemmin tukenut suoraan rahallisesti 
yhdistyksen toimintaa kuten muut Saamelaisalueen kunnat. Utsjoen 
kunnan sosiaalityöntekijöiden työaikaa on kuitenkin kohdistettu 
SamiSosterin tapahtumiin mm. vanhus- ja perhetyössä. Muiden 
kuntien päättämä tuki SamiSosterille: 
- Enontekiö: 6000 e/v 
- Sodankylä: 6000 e/v 
- Inari: 8000 e/v 
 
Birgen Ruovttus toiminnan tavoitteina on vahvistaa ja edistää 
ikääntyvien ja ikäihmisten sekä omaishoitajien hyvinvointia. 
Toiminnan avulla luodaan mahdollisuuksia ja edellytyksiä ihmisten 
osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle matalan kynnyksen 
kohtaamispaikoissa, ryhmä- ja yksilötoiminnoissa.  
 
Muissa kunnissa, paitsi Utsjoella, toimii matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka. Utsjoella toimii ns. jutaava kohtaamispaikka. 
Kokoontumiset ovat Karigasniemellä kylätalo Saivussa, Utsjoen 
kirkonkylällä seurakuntakodilla ja Nuorgamissa rukoushuoneella. 
Kokoontumiset ovat olleet viikoittain. 
 
Kaikissa neljässä kunnassa toimintaan kuuluu myös 
järjestölähtöinen kotikäyntityö, jossa kohderyhmänä ovat vanhukset, 
joiden on vaikea osallistua ryhmätoimintaan tai tarvitsevat 
henkilökohtaista opastusta palvelujen hakemiseen / käyttämiseen 
jne. Omaishoitajien ryhmätoimintaa on Enontekiöllä ja Utsjoella. 
 
Utsjoella välimatkat ovat pitkiä ja toimintaa on koko kunnan alueella. 
Matkakuluja tulee paljon. Juuri Utsjoella tarve on suuri. Vuonna 2022 
ryhmät ovat kokoontuneet 63 kertaa ja saamelaiskulttuurisia 
yhteisöllisiä tapahtumia oli 30. Osallistujia v. 2022 on ollut 684. 
Omaishoitajien ryhmässä on ollut 11 omaishoitajaa ja ryhmä on 
kokoontunut 7 kertaa/v ja lisäksi omaishoitajat osallistuivat 
yhdistyksen järjestämälle omaishoitajien leirille. 
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Kunnanhallitus § 46 20.02.2023 
Valtuusto § 14 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujien määrä on lisääntynyt Utsjoella edellisiin vuosiin 
verrattuna ja tulokset ihmisten arjessa ovat hyvin positiivisia mm. 
yhteisöllisyyden tunne ja vertaistuki ovat vahvistuneet, tiedonjako, 
saamen kielen käyttö toiminnassa koetaan ilona. Utsjoella toiminta 
onkin kokonaan saamen kielellä. 
  
Saamelaisalueen muut kunnat ovat lupautuneet rahoittamaan 
yhdistyksen toimintaa vuonna 2023, kunnes hyvinvointialue saa ensi 
vuodeksi järjestöavustusmallin valmiiksi. Valtakunnallisten ja 
alueellisten sotealan järjestöjen ja yhdistysten avustustoiminta 
kuuluu hyvinvointialueen vastuulle. Kunnat vastaavat paikallisten 
sote-yhdistysten avustuksista niin halutessaan. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan 
rahoitusratkaisun. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 
Utsjoen kunta myöntää enintään 5000,00 euron kerta-avustuksen 
SamiSoster Ry:lle vuodelle 2023. Määräraha osoitetaan 
sivistystoimen määrärahoihin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
Valt 06.03.2023 § 14  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää enintään 5000,00 euron lisämäärärahan 
sivistystoimen budjettiin vuodelle 2023 SamiSoster Ry:n toiminnan 
tukemiseen. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouni Esa Nousuniemi ilmoitti olevansa 
esteellinen asian käsittelyyn, eikä osallistunut päätöksentekoon. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Jakelu Sivistyslautakunta  
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Sivistyslautakunta § 15 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 32 20.02.2023 
Valtuusto § 15 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kohtaamisilla hyvinvointia 2- Utsjoen koulunuorisotyö -hanke 
 
3/12.05.02/2023 
 
Sivltk 01.02.2023 § 15 
  

Vapaa-aikatoimi on saanut Lapin AVI:lta 34 000 € avustuksen 
koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi Utsjoelle. Avustuksen 
käyttöaika on 1.1.2023-31.12.2024. Hankkeen omavastuuosuus on 
10 % ja toteutuneita kokonaiskustannuksia tulee olla vähintään 37 
777,78 euroa. Avustuksella voidaan palkata koulunuorisotyöntekijä 
kuntaan noin vuoden ajaksi. Koulunuorisotyöntekijä palkattaisiin 
1.8.2023 alkaen, jolloin hän olisi töissä 2023-2024 lukuvuoden 
loppuun asti sekä kesällä 2024. 
 
Kustannusarvio hankkeelle on 37 778 euroa, kunnan 
omavastuuosuus on 3778 euroa. Vuoden 2023 omavastuuosuus  
1 574 €, voidaan siirtää hankkeelle nuorisotoimen käyttötaloudesta. 
 
 Vuosi 2023  Vuosi 2024 Yhteensä 
 
Tulot 14 167 €  19 833 € 34 000 € 
 
Menot 15 741 €  22 037 € 37 778 € 
 
Netto -1 574 €  -2 204 € -3 778 € 
 
Asian valmisteli vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman. 
 
Ehdotus: 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
 

1. lisämäärärahan myöntämisen Kohtaamisilla hyvinvointia 2- 
Utsjoen koulunuorisotyö -hankkeelle valmistelun mukaisesti vuodelle 
2023, 
 
2. myöntää hankkeelle aloitusluvan ja hankkeelle perustetaan 
kustannuspaikka, 
 
3. vuoden 2023 osalta hankkeen omavastuuosuus 1574 €, siirretään 
hankkeelle nuorisotoimen käyttötaloudesta, 
 
4. vuoden 2024 osalta hanke huomioidaan talousarvion laadinnassa. 
 
Sivistyslautakunta päättää, että mikäli valtuusto myöntää hankkeelle 
lisämäärärahan, koulunuorisotyöntekijän määräaikainen toimi ajalle 
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Sivistyslautakunta § 15 01.02.2023 
Kunnanhallitus § 32 20.02.2023 
Valtuusto § 15 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

1.8.2023-31.7.2024 laitetaan avoimeen hakuun valtuuston 
päätöksen jälkeen. 
 
Päätös: 
 

 Päätös ehdotuksen mukaan. 
 
Kh 20.02.2023 § 32 
  

Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan 
Kohtaamisilla hyvinvointia 2 - Utsjoen koulunuorisotyöhankkeelle 
menot 15741 €, tulot 14167 €, netto 1574 €. Netto-osuus katetaan 
nuorisotoimen käyttötaloudesta. Vuoden 2024 osalta hanke 
huomioiden talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Valt 06.03.2023 § 15  

 
Ehdotus: 
 
Valtuusto myöntää lisämäärärahan Kohtaamisilla hyvinvointia 2 - 
Utsjoen koulunuorisotyöhankkeelle vuodelle 2023 menot 15741 €, 
tulot 14167 €, netto 1574 €. Netto-osuus katetaan nuorisotoimen 
käyttötaloudesta. Vuoden 2024 osalta hanke huomioiden 
talousarvion laadinnassa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 

Jakelu Sivistyslautakunta  
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Valtuusto § 16 06.03.2023 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Valt 06.03.2023 § 16  

Päätös: 
 
Ei ollut. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen pe-
rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
Pykälät: 
6, 7 ,8, 16 

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla: 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 

Valitusosoitus 

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

  Pohjois-Suomenhallinto-oikeus 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
                           Sähköposti:       pohjois-suomi.hao@oikeus.fi       
 Postiosoite: PL 189, 90101 OULU 
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 

  

 

 

päivää 

Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika 

   

 

 

päivää 

   

 

 

 

   

 

 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

− valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 

− päätös, johon haetaan muutosta 

− miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

− muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija 
on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai 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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä. 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 

Lisätietoja  

 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


