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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinvoimalautakunta    
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Konttinen Pirjo 16:30 - 18:50 Puheenjohtaja  
 Valle Petteri 16:30 - 18:50 Jäsen  
 Pieski Maarit Kirsti 16:30 - 18:50 Jäsen  
 Laiti Niila 16:30 - 18:50 Jäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia 16:30 - 18:50 Jäsen  
 Vartiainen Tomi 16:30 - 18:50 Varajäsen  
 Guttorm Rauna 17:50 - 18:05 Varajäsen §34 
 Aikio Eeva-Maarit 16:30 - 18:50 Kehittämispäällikkö, esittelijä  
 Länsman Raimo 16:30 - 18:50 Pöytäkirjanpitäjä  
 Jääskö Neeta  16:30 - 18:50 Tulkki  
 Uino Siiri  16:30 - 18:50 Tekninen sihteeri  
 
Poissa Länsman Arvi Varapuheenjohtaja  
 Rasmus Sebastian Jäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 Manninen Terttu Varajäsen  
 Roivas Osmo Varajäsen  
 Vuolab Birit Varajäsen  
 Koutonen Iivari Varajäsen  
 Guttorm Väinö Kunnanhallituksen pj  
 Niittyvuopio-Valle  Laura Kunnanhallituksen edustaja  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 
 
Allekirjoitukset 
 
 Pirjo Konttinen Raimo Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

29 - 41 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 

Utsjoki 8.12.2021 
 
 
 
Petteri Valle   Niila Laiti 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 14.12.2021 09:00 
 
 
Minna Lukkari 
ilmoitustaulun hoitaja 
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Elinvoimalautakunta § 29 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Elvltk § 29  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Elinvoimalautakunta § 30 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Elvltk § 30  

Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Lisälista-asiana käsitellään Deanuleagis Sámástit -hankeen 
laitteistohankinta. 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
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Elinvoimalautakunta § 31 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Elvltk § 31  

Ehdotus: 
 
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Valle ja Niila Laiti. 
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Elinvoimalautakunta § 32 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 
 
Elvltk § 32  

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää lautakunnalle talous- ja 
tilannekatsauksen. 
 
 
Ehdotus: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin lautakunnalle tiedoksi. 
 
Maarit Niittyvuopio-Pieski liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 
aikana klo 16.40. 
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Elinvoimalautakunta § 33 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Deanuleagis Sámastit -hankkeen tilannekatsaus 
 
19/00.01.05/2020 
 
Elvltk § 33  

Projektipäällikkö Kati Eriksen pitää tilannekatsauksen Deanuleagis 
Sámátit hankkeesta.  
 
Hankkeen tavoitteena on perustaa kielikeskus Utsjoella. 
Projektipäällikkö Kati Eriksen sekä kehittämis- ja elinkeinopäällikkö 
Eeva-Maarit Aikio pitävät tilannekatsauksen kielikeskuksen 
valmistelutilanteesta. 
 
 
Ehdotus: 
 
Saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 34 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tietopaketti Utsjoen matkailun vastuullisuuden kehittämiseksi -hankinta, Vastuullinen 
matkailu Utsjoella-projekti 
 
16/00.01.05/2020 
 
Elvltk § 34  

Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeessa on järjestetty 
hankesuunnitelman mukainen kilpailutus tietopaketin toteuttamisesta 
Utsjoen kunnan alueen matkailun vastuullisuuden kehittämiseksi. 
Tietopaketti on tarkoitettu ensisijaisesti Utsjoen matkailuyrityksien, 
alueorganisaation sekä matkailuneuvonnan käyttöön. Tarkoituksena 
on koota paketti, johon kunnan käyntikohteet ja niihin liittyvät 
vastuullisuusasiat kootaan. Työn tuloksena valmistuvat suositukset 
käyntikohteisiin liittyen siitä, minne matkailijoiden ohjaaminen on 
vastuullisinta, mitä kohteita tulisi hyödyntää nykyistä enemmän, mitä 
välttää ja mitä vastuullisuusteemoja tulee erityisesti huomioida eri 
kohteiden osalta. 
 
Kilpailutus on arvoltaan enintään 32 000 € ja se on julkaistu 
17.11.2021 Cloudia -järjestelmässä kaikille avoimena 
pienhankintana. Tarjouspyyntö on pykälän oheismateriaalina. 
Tarjousten jättöaika päättyy 1.12.2021 klo 9:00. Saapuneet 
tarjoukset pisteytetään ja kolme eniten pisteitä saanutta kutsutaan 
tarkentavaan neuvotteluun. Neuvottelut eniten pisteitä tarjouksien 
pohjalta saaneiden tarjoajien kanssa pidetään 2. ja 3.12.2021. 
Neuvottelujen tulokset ja esitys kilpailutuksen voittajasta tuodaan 
kokoukseen. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
neuvotteluihin.  
 
 
Ehdotus: 
 
Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Määräaikaan mennessä saapui 6 tarjousta, joista kolme valittiin 
pisteytyksen perusteella tarkentaviin neuvotteluihin. Neuvotteluihin 
osallistuivat kunnan puolesta kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-
Maarit Aikio, projektipäällikkö Sonja Sistonen ja hankekoordinaattori 
Kaisu Kotaniemi.  
 
Tarjousten pisteytyksen perusteella esitetään, että toteuttajaksi 
valitaan SWECO Infra & Rail Oy. 
 
Päätös: 
 
Maarit Niittyvuopio-Pieski ilmoitti olevansa esteellinen asian 
käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että Maarit Niittyvuopio-Pieski ei 
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Elinvoimalautakunta § 34 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Maarit 
Niittyvuopio-Pieski poistui kokouksesta klo 17.50. 
 
Varajäsen Rauna Guttorm osallistui kokoukseen tämän pykälän 
käsittelyn ajaksi klo 17.50 - 18.05. 
 
Rauna Guttorm esitti, että toteuttajaksi valitaan Wild Salmon 
Adventures Ky. Esitystä ei kannatettu. 
 
Tomi Vartiainen ja Anni-Sofia Niittyvuopio kannattivat kokouksessa 
annettua ehdotusta. 
 
Hyväksyttiin kokouksessa annetun ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 35 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työhyvinvointia saamelaisalueelle -hanke, toteuttajan valinta Utsjoen osaprojektin 
hankekoordinointi hankintaan 
 
89/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 35  

Työhyvinvointia saamelaisalueella –hankkeen (1.3.2021 - 31.3.2023) 
toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus (päätoteuttaja) ja 
Utsjoen kunta (osatoteuttaja). Euroopan sosiaalirahaston ja 
toteuttajien lisäksi hanketta rahoittaa Enontekiön kunta. Hankkeen 
tavoitteena on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä Utsjoen ja 
Enontekiön kuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyminen ja 
siten organisaatioiden toimintakyvyn parantuminen erityisesti 
saamenkielisten palveluiden tuottamisessa. 
Utsjoen kunta vastaa hankkeessa toimenpidekokonaisuudesta 
”Henkilöstöjohtamisen ja -työn kehittäminen Utsjoen ja Enontekiön 
kunnissa toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmista”. Utsjoen 
kunta hakee hankkeen osakokonaisuudelle koordinoivaa toteuttajaa 
ostopalvelusopimuksella. Tarkoituksena on löytää toiminta-alueen ja 
-kentän haasteet tuntevaa asiantuntijaa / tahoa toteuttamaan 
osaprojektille asetetut tavoitteet. Hankinnan osa-alueet ovat 
työhyvinvointikyselyt, henkilöstö- ja työhyvinvointijohtaminen, 
vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot, rekrytoinnin ja perehdyttämisen 
erityispiirteet sekä tulosten jalkauttaminen kuntien toimintaan, 
johtamiseen ja prosesseihin. Hankkeeseen on varattu rahoitusta 
myös muiden asiantuntijoiden hyödyntämiseen osa-alueiden 
toteuttamisessa.  
Hankinnan suuruus on maksimissaan 54 000 euroa ja toteutusaika 
on 1.1.2022 – 28.2.2023. Hankinta on julkaistu 11.11.2021 Cloudia -
järjestelmässä kaikille avoimena pienhankintana. Tarjouspyyntö on 
pykälän oheismateriaalina. Tarjousten jättöaika päättyy 29.11.2021 
klo 11:00. Saapuneet tarjoukset pisteytetään ja kolme eniten pisteitä 
saanutta kutsutaan tarkentavaan neuvotteluun. Neuvottelut eniten 
pisteitä tarjouksien pohjalta saaneiden tarjoajien kanssa pidetään 1. 
- 3.12.2021. Haastattelun tulokset ja esitys kilpailutuksen voittajasta 
tuodaan kokoukseen. Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus 
osallistua neuvotteluihin. 
  
 
Ehdotus: 
 
Esitys annetaan kokouksessa 
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
 
Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous, joka täytti hakukriteerit. 
Tarjoajan kanssa pidettiin tarkentavat neuvottelut 3.12 ja niihin 
osallistuivat kuntien edustajina henkilöstökoordinaattorin Matti 
Ikonen Enontekiön kunnasta sekä kehittämis- ja elinkeinopäällikkö 
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Elinvoimalautakunta § 35 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Eeva-Maarit Aikio ja hankekoordinaattori Kaisu Kotaniemi Utsjoen 
kunnasta.  
 
Esitetään, että toteuttajaksi valitaan Kasvun Kaverit Oy. 
 
Päätös: 
 
Maarit Niittyvuopio-Pieski palasi kokoukseen tämän pykälän 
käsittelyn aikana klo 18.05.  
 
Hyväksyttiin kokouksessa annetun ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 36 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

ÄRM-kokonaisuuden esittely ja tilannekatsaus 
 
81/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 36  

Utsjoen kunta hakeutui keväällä 2021 Äkillisen rakennemuutoksen 
(ÄRM) kunnaksi koronapandemian ja Tenon lohestuskiellon tuomien 
odottamattomien haasteiden vuoksi. Tähän liittyen kunta on saanut 
Lapin liitolta AKKE-rahoituksen ÄRM-käynnistyshankkeeseen, joka 
mahdollistaa Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden 
nopean käynnistämisen edistämään alueen elinkeinoelämän 
elpymistä ja uudistumista. 

ÄRM-käynnistyshanke sisältää kolme teemakokonaisuutta 
(Yrittäjyys, työllisyys ja osaaminen / Saamelaisuus, vastuullisuus ja 
hyvinvointi / Infra ja saavutettavuus), jotka taas pitävät sisällään 
useita erilaisia hankkeita.  

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2021–30.4.2022. Hanketta rahoittaa 
Lapin liitto, sen budjetti on 74 805 euroa. Hankkeessa työskentelee 
hankejohtajana Eeva-Maarit Aikio 60 % työpanoksella (1.8.2021-
28.2.2022) sekä hankekoordinaattorin Siiri Uino 100 % 
työpanoksella ajalla 25.20.2021 -  31.3.2022.  

Työstettävien hankkeiden tilanne on seuraava: 
- Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen  Tenojokilaaksossa, 
rahoituspäätös saatu Leader, rekrytointi käynnissä 
- Utsjoen digitaalinen elinvoima – uDigi, hakemus käsittelyssä, Lapin 
liitto React, yhteishanke ProAgria Lapin kanssa 
- "Utsjoen elinvoimaiset palvelut yksilöllisillä koulutus- ja 
rekrytointipoluilla” -hanke, hanke kirjoitusvaiheessa 
- Tenon kv-pyöräilyreitti, hanke suunnitteluvaiheessa 
- Utsjoen ja Karigasniemen elinvoimatalot/-tilat, valmisteluvaiheessa 
- Kuntalaisten ja yrittäjien hyvinvointi-hanke, käynnistetään 
suunnittelua 
 

Ehdotus: 
 
Kehittämis-- ja elinkeinopäällikkö pitää hankkeen tilannekatsauksen. 
Käydään keskustelua suunnitteluvaiheessa olevista hankkeista. 
Saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Kehittämis-- ja elinkeinopäällikkö piti lautakunnalle hankkeen 
tilannekatsauksen. 
 
Lautakunta kävi keskustelua suunnitteluvaiheessa olevista 
hankkeista. 
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Elinvoimalautakunta § 36 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Merkittiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 37 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke, projektipäällikön 
valinta, delegointiesitys 
 
85/12.03/2021 
 
Elvltk § 37  

Utsjoen kunta on saanut Leaderilta rahoitusta "Saamelaisen 
kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa" -hankkeelle. 
Hankeen kokonaistavoitteena on saada kerättyä monipuolinen sekä 
käyttö- ja julkaisukelpoinen aineisto lohen kalastuksen 
paikallisperinteestä. Hankkeen toteutusaikataulu 1.11.2021 - 
31.12.2022 ja kokonaisbudjetti on 10307.33 Rahoitus yhteensä 
103077.33 euroa, josta talkootyön osuus on 10307,33 euroa. Hanke 
toteuttaa Utsjoen kunnan ÄRM-suunnitelmaa. 
 
Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö vuodeksi 2022 tai 
vastaavasti kaksi osa-aikaista projektityöntekijää vuodeksi 2022. 
Hakuilmoitus on oheismateriaalina ja se on nähtävillä Kuntarekryssä, 
Inarilaisessa, julkisella ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla. 
Hakuaika päättyy 13.12.2021.  
 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta valitsee joukostaan 1-3 henkilöä valintatyöryhmään, 
jotka osallistuvat hakijoiden haastatteluihin. Lautakunta delegoi 
valintapäätöksen lautakunnan puheenjohtajalle ja kehittämis- ja 
elinkeinopäällikölle niin, että he tekevät yhdessä valintapäätöksen. 
 
Päätös: 
 
Valintatyöryhmään valittiin lautakunnan edustajiksi Petteri Valle ja 
Anni-Sofia Niittyvuopio. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 38 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Palvelusopimus Lapin yhteisestä markkinoinnista, House of Lapland 
 
Elvltk § 38  

House of Laplandin tarkoituksena on edistää Lapin näkyvyyttä ja 
vetovoimaa markkinoinnin ja viestinnän keinoin kansallisesti ja 
kansainvälisesti Lapin kannalta tärkeiden sidosryhmien 
keskuudessa. Yhtiö luo kysyntää alueen yritysten ja 
kehitysorganisaatioiden palveluille, edistää asukkaiden, uusien 
yritysten, matkailijoiden ja kuvaustuotantojen saantia Lapin alueelle 
sekä tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kanavan tehokkaaseen 
viestintään ja brändinhallintaan. Sopimuskaudella House of Lapland 
tarjoaa kumppaneilleen myös markkinoinnin osaamista webinaarien 
ja neuvonnan avulla. 
 
Utsjoen kunnan ja House of Laplandin palvelusopimuksen 
kokonaiskustannus on 5300 euroa vuodelle 2022 ja se sisältää 
seuraavat kokonaisuudet:  
 
Talent Boost - Lapin osaajamarkkinointi -kokonaisuuden 
tavoitteena on profiloida Lappi elämän laadun ykkösalueeksi, joka 
tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia. Muuttaa muuton esteinä 
olevia mielikuvia sekä tarjota muuttopäätöstä helpottavaa tietoa ja 
ohjata kiinnostuneet avoimien työpaikkojen ja asuntojen pariin.  
 
Business Lapland - Lapin elinkeinomarkkinointi -
kokonaisuuden tavoitteena on herättää kiinnostusta Lapin 
liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia kohtaan sekä varmistaa, 
että Lapin bisnesmahdollisuudet tunnetaan keskeisillä toimialoilla ja 
että niihin on helppo tarttua.  
 
Film Friendly - Lapin elokuvakomissio -kokonaisuuden 
tavoitteena on kotiuttaa olemassa olevaa kysyntää Lapin 
kuvauspaikkoja kohtaan palvelemalla Lapista kiinnostuneita elokuva-
, mainos- tv- ja muita tuotantoja sekä ylläpitämällä Lapland.fi -
verkkopalvelua, #FilmLapland -sosiaalisen median kanavia sekä 
olemalla mukana toimialan keskeisissä verkostoissa.  
 
Only in Lapland - Lapin matkailumarkkinointi -kokonaisuuden 
tavoitteena on ylläpitää Lapin matkailumarkkinoinnin yhteisiä 
kanavia sekä tarjota asiantuntemusta Lapin matkailumarkkinoinnin 
toteuttamiseksi jatkossa. Tavoitteena on, että tulevat maakunnalliset 
markkinointiratkaisut tukevat Lapin matkailuelinkeinon toipumista 
koronakriisistä kasvattamalla kansainvälistä matkailukysyntää 
Lappia kohtaan valituilla kuluttajamarkkinoilla ja kohderyhmissä.  
 
House of Laplandin toiminnasta on irtaantunut muutama kunta. 
Tämä vaikuttaa kokonaisbudjettiin ja sitä kautta toimintaan. 
Tarkempi esittely oheismateriaalina. 
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Elinvoimalautakunta § 38 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Ehdotus: 
 
Palvelusopimuksen mukainen määräraha on varattuna 
elinkeinotoimen talousarvioon. Lautakunta valtuuttaa kehittämis- ja 
elinkeinopäällikön käymään neuvottelut palvelusopimuksen 
sopimisesta huomioiden House of Laplandin kokonaistilanteen ja 
muiden kuntien mukaan lähtemisen. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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Elinvoimalautakunta § 39 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Elvltk § 39  

SAAPUNEET: 
-Kunnanhallitus 25.10.2021, §176 Toimielimien päätökset 
 
 
Ehdotus: 
 
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin lautakunnalle tiedoksi. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2021 18 
 
Elinvoimalautakunta § 40 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 
 
Elvltk § 40  

Päätös: 
 
Ei muita asioita. 
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Elinvoimalautakunta § 41 07.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Deanuleagis Sámástit -hankeen laitteistohankinta 
 
Elvltk § 41  

Deanuleagis Sámástit -projektiin hankitaan elokuvalaitteisto 
oheismateriaalina olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjous on 
lähetetty viidelle toimijalle ja tarjousaika päättyy 10.12.2021 klo 
11:00. Arvioitu hankintahinta on 10 000 – 15 000 euroa, hankinta on 
hankesuunnitelman mukainen. 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta delegoi hankintapäätöksen tekemisen kehittämis- ja 
elinkeinopäällikölle. 
 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen pe-
rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 29,30,31,32,33,36,39,40 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 34,35,37,38,41 
  
  
 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamalla: 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  
Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaa-
timusviran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja –
aika 

Utsjoen elinvoimalautakunta 
PL 41 
99981 Utsjoki 
 

 Pykälät 
 34,35,37,38,41 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

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

Oikaisuvaa-
timuksen si-
sältö 

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

Valitusosoitus 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

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

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

oteta lukuun. 
 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  

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

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 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 

 


