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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Eltk 25.10.2016 § 29
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Eltk 25.10.2016 § 30
Ehdotus:
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Nuorgam ja Paula Aurala.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Eltk 25.10.2016 § 31
Ehdotus:
Elinkeinolautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Elinkeinolautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus
Eltk 25.10.2016 § 32
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää lautakunnalle talous- ja
tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Talous- ja tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Seuraavassa elinkeinolautakunnan kokouksessa käsitellään Utsjoen
yritysten tilannekatsaus. Talous- ja tilannekatsaus saatettiin
lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elinkeinotoimen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017

162/02.02.00/2016

Eltk 25.10.2016 § 33
Elinkeinotoimi on valmistellut talousarvion sekä
toimintasuunnitelman ja hankeohjelman vuodelle 2017:
1. Elinkeinotoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Elinkeinotoimen tehtävät ja resurssit
Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat yrityspalvelut aloitteleville
ja jo toiminnassa oleville alueen yrityksille, maaseutuhallinnon
palvelut, hankepalvelut sekä raja-alueyhteistyöpalvelut. Lisäksi
elinkeinotoimi hoitaa Utsjoen yhteispalvelua. Elinkeinotoimessa
työskentelee virkasuhteessa kehittämispäällikkö (hankepalvelut ja
raja-alueyhteistyöpalvelut) sekä elinkeinosihteeri/palveluneuvoja
(yhteispalvelu ml. yritys- ja matkailuneuvonta sekä maaseutuasiat).
Lisäksi elinkeinotoimen hankkeissa työskentelee hankehenkilöstöä
määräaikaisissa työsuhteissa. Elinkeinotoimi koordinoi Áilegaskeskuksen toimintaa ja vuokraa sitä edelleen.
Elinkeinotoimen toiminnalliset tavoitteet (kustannuspaikoittain)
Elinkeinotoimi (5000): Elinkeinotoimen pääasialliset tehtävät ovat
hallintokunnan toiminnan suunnittelu ja toteuttamisen järjestäminen,
yritysten toimintaedellytysten edistäminen, elinkeinojen
kehittämishankkeet sekä raja-alueyhteistyön kehittäminen
elinkeinotoiminnan osalta. Elinkeinotoimen toimintaa ohjaavat
elinkeinostrategia 2015–2020 ja sitä tarkentava hankeohjelma.
Vuonna 2017 pääpainopisteinä ovat Áilegas-keskuksen toiminnan
kehittäminen, yritystoiminnan aktivoiminen sekä hankeohjelman
mukaisten hankkeiden toteuttaminen.
Maaseutuhallinto (5020): Inarin ja Utsjoen kunnat muodostavat
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen. Inarin kunta hoitaa kaikki
maaseutuhallinnon tehtävät lukuun ottamatta
petovahinkotarkastuksia ja yleisneuvontaa: Utsjoen kunnan
yhteispalvelussa otetaan vastaan maaseutuhallintoon kuuluvia
lomakkeita ja hakemuksia sekä annetaan virka-apua mm.
lausuntoihin liittyen. Utsjoen kunnan maaseutuviranomaisena toimii
ensisijaisesti elinkeinosihteeri ja tarvittaessa kehittämis- ja
elinkeinopäällikkö.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinkeinolautakunta

§ 33

3/2016

8

25.10.2016

Yhteispalvelu (5200): Vuoden 2017 aikana Utsjoen kunnalla on
toistaiseksi voimassa olevat yhteispalvelusopimukset Poliisin, Kelan,
TE-toimiston, Maistraatin sekä Lapin oikeusaputoimiston kanssa.
Utsjoen kunnan osalta yhteispalvelupisteessä tarjottavia palveluja
ovat ensivaiheen yritysneuvonta ja ohjaus seudullisten
yrityspalveluiden käyttämiseen. Yhteispalvelupisteen toiminnasta
vastaa elinkeinosihteeri ja palvelua annetaan saamen, suomen ja
tarvittaessa englannin kielillä. Yhteispalvelu on auki maanantai –
keskiviikko klo 9:00–11:00 ja 12:00–15:00.
Matkailuneuvonta (5300): Utsjoen kirkonkylän ja Karigasniemen
kesäaikainen matkailuneuvonta järjestetään yhdessä
Metsähallituksen ja Karigasniemen kyläyhdistyksen kanssa. Muina
aikoina tapahtuva matkailuneuvonta toteutetaan www.saamivillage.fi
sivuston ja sosiaalisen median (Facebook) avulla ja elinkeinotoimen
omana työnä. Käytännössä tämä tarkoittaa ajankohtaisista asioista
tiedottamista. Päivitetään esitteet ja osallistutaan matkailumessuille.
Áilegas-keskus (5005): Elinkeinotoimi hallinnoi ja koordinoi Áilegaskeskuksen toimintaa sekä aktivoi toimintasuunnitelman 2015–2017
mukaisesti siellä tapahtuvaa toimintaa. Pääpaino on
yhteistyöverkoston rakentamisessa, uusien toimijoiden
aktivoimisessa, tilojen markkinoimisessa sekä toimijoiden välisen
yhteistyön toteuttamisessa.
Elinkeinotoimen hankeohjelma
Utsjoen kunta osallistuu elinkeinotoiminnan kehittämishankkeisiin,
jotka toteuttavat voimassa olevaa elinkeinostrategiaa sekä
hankeohjelmaa.
Vuonna 2017 elinkeinotoimi jatkaa seuraavien hankkeiden
toteuttamista:
Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen –
hankkeen (6091) kehittää Utsjoen kuntaa palveluorganisaationa ja
vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia monikielisen ja -kulttuurisen
toimintaympäristön näkökulmasta. Konkreettisena tavoitteena on
Utsjoen kunnan johtavien viranhaltijoiden henkilöstöjohtamisen
osaamisen parantaminen ja sen seurauksen koko henkilöstön
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen. Johtamisen
osaamisen kehittämisen lisäksi muina konkreettisina tavoitteina
tuottavuuden parantamisen näkökulmasta ovat raja-alueosaaminen,
sähköisten palvelujen ja viestinnän osaamisen kehittäminen koko
organisaatiossa.
Destination Utsjoki - Utsjoen matkailun kansainvälistyminen – hanke
(6093) vahvistaa Utsjoen kunnan matkailuelinkeinon yhteistyötä ja
kansainvälistymistä. Hankkeen tavoitteina on saada kansainvälisen
aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon, vahvistaa kansainvälistä
Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinkeinolautakunta

§ 33

3/2016

9

25.10.2016

aluemarkkinointiosaamista, arvioida yritysten kehittämistarpeita ja
aktivoida jatkotoimenpiteitä, sekä lisätä ja kehittää
ohjelmapalvelutoimintaa.
Vuonna 2017 elinkeinotoimi osallistuu seuraaviin hankkeisiin ja
toimintaan:
Cuojat Juoigga Livduu Leud’de! Saamelaismusiikin aikuiskoulutus hanke (päätoteuttaja on Saamelaisalueen koulutuskeskus),
Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta, House of Laplandin
toiminta
2. Elinkeinotoimen talousarvio vuodelle 2017
Talousarvio
Varsinainen toiminta
Projektit

Tulot
43.154229.986-

Menot
260.154
295.661

Netto
217.000
65.675

Ehdotus:
Elinkeinolautakunta hyväksyy elinkeinotoimen toimintasuunnitelman
vuodelle 2017 sekä varsinaisen toiminnan ja projektien talousarviot
vuodelle 2017, ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäviksi.
Päätös:
Toimintasuunnitelmaa tarkennettiin keskustelun pohjalta.
Elinkeinolautakunta hyväksyi elinkeinotoimen toimintasuunnitelman
vuodelle 2017 sekä varsinaisen toiminnan ja projektien talousarviot
vuodelle 2017, ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäviksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Áilegas giellasiida hankkeen tilannekatsaus
135/00.01.05/2014
Eltk 25.10.2016 § 34
Áilegas giellasiida-hanke on alkanut 1.1.2015 ja alkuperäinen
päättymispäivä oli 31.12.2017. Hankesuunnitelmaan on jouduttu
tekemään muutoksia ja samalla hankkeelle haettiin jatkoaikaa, jota
saatiin 30.6.2018 asti. Muuttunut hankesuunnitelma vastaa
alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna paremmin rakennerahastoohjelman vaatimuksia toimintalinjan ja ennen kaikkea
erityistavoitteen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
osalta.
Alkuperäisen hankesuunnitelman idea on pysynyt samana eli
kehittää Utsjoen kuntaa palveluorganisaationa ja vahvistaa
työntekijöiden työhyvinvointia monikielisen ja –monikulttuurisen
toimintaympäristön näkökulmasta. Hankkeen konkreettisissa
toimenpiteissä painotusta on muutettu enemmän kokonaisvaltaisen
työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin
organisaatiossa, kuten esimerkiksi johdon työhyvinvointijohtamisen
osaamisen kehittäminen, viestinnän ja tiedottamisen sekä
sähköisten palveluiden parantaminen.
Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa mainitun Saamen
kielikeskuksen ja sen toimintojen kehittämisestä on jouduttu
luopumaan. Työhyvinvoinnin ja palvelujen parantamisen
näkökulmasta saamenkielen ja saamelaiskulttuurin osaamisen
kehittäminen henkilöstön keskuudessa on kuitenkin edelleen
olennainen hankkeen konkreettinen toimenpide, mistä esimerkkinä
käynnissä olevat kielikurssit henkilöstölle.
Muuttuneen hankesuunnitelman sisältö ja siinä nyt olevat
konkreettiset toimenpiteet mahdollistavat koko organisaation
kehittymisen niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla ja sen
pitäisi näkyä tulevaisuudessa tuottavuuden kasvuna, työhyvinvoinnin
lisääntymisenä ja kunnan saamenkielisten palveluiden
parantumisena. Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä on tavoitteena
mahdollisimman suuri vaikuttavuus ja jatkuvuus myös hankkeen
loppumisen jälkeen.
Hankkeen talous:
Hankkeen kokonaiskustannukset 1.1.2015-30.6.2018 yhteensä
399 060 €.
Hankkeen maksatukset 31.8.2016 mennessä yhteensä
117 488,39 €.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdotus:
Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen –
hankkeen tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Áilegas giellasiida: saamenkielisten palveluiden kehittäminen –
hankkeen tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VirtuaaliÁilegas hankkeen tilannekatsaus
129/00.01.05/2015
Eltk 25.10.2016 § 35
VirtuaaliÁilegas hankkeiden (kehittämishanke ja investointihanke)
päätavoitteena on osaamista ja osaamisen kehittämisen laitekantaa
parantamalla luoda edellytyksiä kieli-, käsityö- ja kulttuuriyrittäjyyden
kehittämiseen Utsjoella. Toiminnan tarkoituksena on
yrittäjyyskasvatus ja sen kohderyhminä ovat erityisesti nuoret
yrittäjät ja yrittäjyyttä harkitsevat, kieliammattilaiset tai
kieliammattilaisiksi aikovat, käsityö- ja kulttuurialalla toimivat
yritystoimintaa harkitsevat sekä peli- ja ohjelmointialan
yritystoimintaa harjoittavat tai alalle aikovat henkilöt. Näille tarjotaan
yhteisiä workshop-tyyppisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään alan ja
yrittäjyyden teemoja.
VirtuaaliÁilegas kehittämishankkeessa on toteutettu kaksi työpajaa
matkailutoimijoille ja sen pohjalta on hankkeistettu ja käynnistetty
Destination Utsjoki -Utsjoen matkailun kansainvälistyminen -hanke.
Lisäksi on järjestetty kuusi yrittäjyyden teematyöpajaa seuraavista
aiheista: oma yrittäjyys, asiakastarpeesta tuote- ja palveluideaan,
tuotteistaminen, yrittäjyyden muodot, elämysten tuotteistaminen,
myynti ja markkinointi. Lisäksi on järjestetty alakohtaisia työpajoja
seuraavasti: kaksipäiväinen pelityöpaja, kaksi kaksipäiväistä
musiikkiyrittäjyyden työpajaa. Hanke on mukana järjestämässä
peliviikkoa marraskuussa. Hankkeessa tehdään työpajojen lisäksi
loppuvuoden aikana raportti Áilegas-keskus kieli- ja
kulttuuriyrittäjyyden kehittäjänä sekä ailegas.fi sivustolle
opastussivut kieli- ja kulttuuriyrittäjyyttä harkitseville.
VirtuaaliÁilegas investointihanke on päättynyt.
Ehdotus:
VirtuaaliÁilegas hankkeen tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle
tiedoksi.
Päätös:
VirtuaaliÁilegas hankkeen tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle
tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Destination Utsjoki –Utsjoen matkailun kansainvälistyminen –hankkeen käynnistäminen
174/14.02.01/2016
Eltk 25.10.2016 § 36
Destination Utsjoki -Utsjoen matkailun kansainvälistyminen -hanke
on saanut 19.08.2016 myönteisen rahoituspäätöksen Lapin ELYkeskukselta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 179301,68
euroa, josta myönnetty tuki on 158671,51 euroa. Hanketta
rahoittavat lisäksi Inari-Saariselkä Matkailu Oy 15 000 eurolla sekä
utsjokelaiset yritykset 2630,17 eurolla. Hanke on Manner-Suomen
maaseutuohjelman 2014-2020 mukainen, Pohjoisimman Lapin
Leaderin yleishyödyllinen kehittämishanke.Kunnanhallitus on
myöntänyt hankkeelle käynnistysluvan 15.3.2016 § 32.
Destination Utsjoki hankkeella kehitetään Utsjoen matkailuelinkeinoa
vahvistamalla kansainvälisen matkailun toiminta- ja
kehittämisedellytyksiä yhdessä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n
kanssa. Hankkeen tavoitteina on laittaa kansainvälisen
aluemarkkinoinnin rakenteet kuntoon, vahvistaa kansainvälisen
aluemarkkinoinnin osaamista, arvioida yritysten kehittämistarpeita
sekä löytää uusia ohjelmapalveluja ja ohjelmapalvelutoimijoita
erityisesti saamelaiskulttuuriin liittyen. Hankkeen toimenpiteinä ovat
mm. aluemarkkinointiyhteistyön vahvistaminen Inari-Saariselkä
Matkailu Oy:n kanssa, yritysten verkostoituminen,
aluemarkkinointikanavien päivittäminen ja uudistaminen,
kansainvälistymisen teematyöpajat, messut ja workshopit,
opintomatkat, yritysten kehittämistarpeiden arviointi ja
jatkotoimenpiteiden aktivointi, yritysryhmien aktivointi sekä
ohjelmapalvelutoimintaan liittyvät kokeilut.
Hankkeelle on palkattu projektipäälliköksi 1.10.2016 alkaen. Hänen
työpiste sijaitsee Saariselällä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n tiloissa.
Hankkeelle on avattu oma kustannuspaikka 6093.
Elinkeinolautakunta on vahvistanut hankkeen ohjausryhmäksi,
25.8.2016 § 26, seuraavan: Henna Kontsas, Raimo Hekkanen,
Eeva-Maarit Aikio, Tarja Manninen, Lotta Saari ja Petteri Valle.
Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö.
Ehdotus:
Elinkeinolautakunta päättää käynnistää Destination Utsjoki
hankkeen seuraavasti:
- Hankkeeseen hyväksytään kustannukset 1.10.2016 alkaen,
kustannuspaikka 6093.
- Hankkeisiin liittyvien laskujen tarkastajana toimii projektipäällikkö ja
hyväksyjänä kehittämis- ja elinkeinopäällikkö.
- Elinkeinolautakunta valtuuttaa kehittämis- ja elinkeinopäällikön
palkkaamaan hankkeen työntekijät alle 6 kuukautta kestäviin
määräaikaisiin tehtäviin.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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- Hankkeiden tilanne- ja talouskatsaukset pidetään
elinkeinolautakunnan kokouksissa.
- Elinkeinolautakunta hyväksyy hankkeen loppuraportit liitteineen
ennen rahoittajalle lähettämistä.
- Muuta rahoittajalle lähtevät virallisen allekirjoituksen vaativat
asiakirjat sekä ohjausryhmän pöytäkirjat tuodaan
elinkeinolautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lomituspalvelujen järjestäminen vuodelle 2016
Eltk 03.03.2016 § 13
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 on 1.1.2016 lukien 13,50
€/lomitustunti.
Valmisteli: elinkeinosihteeri

Ehdotus:
Utsjoen kunta varaa 1500 euron määrärahan maksullisen lomittajaavun tukemiseen. Tuki on yrittäjäkohtainen. Kunta osallistuu
kustannuksiin 50 % /lomitustunti (tuettu maksullinen lomittaja-apu)
niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä.
Sodankylän kunta hoitaa lomituspalvelut.
Päätös:
Elinkeinolautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.

Eltk 25.08.2016 § 23

Ehdotus:
Utsjoen kunta varaa 1500 euron määrärahan maksullisen lomittajaavun tukemiseen. Tuki on yrittäjäkohtainen. Kunta osallistuu
kustannuksiin 50 % /lomitustunti (tuettu maksullinen lomittaja-apu)
niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä.
Sodankylän kunta hoitaa lomituspalvelut
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Urho Guttorm jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, jolloin
lautakunta ei ollut enää päätösvaltainen. Asian käsittely siirrettiin
seuraavaan kokoukseen.
Eltk 25.10.2016 § 37
Ehdotus:
Utsjoen kunta varaa 1500 euron määrärahan maksullisen lomittajaavun tukemiseen. Tuki on yrittäjäkohtainen. Kunta osallistuu
kustannuksiin 50 % /lomitustunti (tuettu maksullinen lomittaja-apu)
niin kauan kuin määrärahaa on jäljellä.
Sodankylän kunta hoitaa lomituspalvelut
Päätös:
Urho Guttorm jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, jolloin
lautakunta ei ollut enää päätösvaltainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinkeinolautakunta

§ 38

3/2016
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25.10.2016

Tiedoksi saatettavat asiat
Eltk 25.10.2016 § 38
SAAPUNEET:
-Kunnanhallitus 30.8.2016, §106: Valtuuston kokouksen 20.6.2016
täytäntöön pano
- Kunnanhallitus 30.8.2016, §116: Toimielimien päätökset.
- Lapin ELY-keskus, päätös tuesta kehittämishankkeeseen
19.8.2016: Destination Utsjoki -Utsjoen matkailun
kansainvälistyminen.
- Lapin liitto, maksatuspäätös 24.8.2016: Utsjoki malli-esiselvitys,
ajalle 2.2-31.12.2015.
- Lapin ELY-keskus, maksatuspäätös 26.8.3016: Áilegas giellasiida:
saamenkielisten palveluiden kehittäminen, ajalle 1.1-30.4.2016.
- Lapin liitto, maksatuspäätös 29.9.2016: VirtuaaliÁilegas
kehittämishanke, ajalle 10.8.2015-30.4.2016.
- Lapin ELY-keskus, päätös hankkeen muutoshakemukseen
3.10.2016: Áilegas Giellasiida: saamenkielisten palveluiden
kehittäminen.

Ehdotus:
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Elinkeinolautakunta

§ 39

3/2016

25.10.2016

Muut asiat
Eltk 25.10.2016 § 39
Ehdotus:
Päätös:
Ei muita asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13:45.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano:
perusteet
Pykälät
29,30,31,32,33,34,35,37,38,39

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
36

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

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimusviran
omainen ja Elinkeinolautakunta
PL 41
–aika
99981 Utsjoki
Pykälät
36

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
Valitusviannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatiranomainen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
tusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokat 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

3/2016

20

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- 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 ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
kirjojen toi- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
mittaminen 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 valitusviraomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

