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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinvoimalautakunta    
 
 
Aika 13.01.2022 klo 15:00 - 16:08 
 
Paikka Sähköinen kokous, Teams-sovellus 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 
2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 
4 Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 6 
5 Hankkeiden tilannekatsaus 7 
6 Lisämääräraha Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle 8 
7 Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen 

Tenojokilaaksossa -hanke, projektipäällikön valinta 
9 

8 ÄRM käynnistyshanke Utsjoella -hankkeen 
jatkohankkeiden lisämäärärahat vuosille 2022-2023 

11 

9 Tiedoksi saatettavat asiat 14 
10 Muut asiat 15 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Konttinen Pirjo 15:00 - 16:08 Puheenjohtaja  
 Länsman Arvi 15:00 - 16:08 Varapuheenjohtaja  
 Laiti Niila 15:00 - 16:08 Jäsen  
 Niittyvuopio Anni-Sofia 15:00 - 16:08 Jäsen  
 Guttorm Väinö 15:00 - 16:08 Kunnanhallituksen pj  
 Niittyvuopio-Valle  Laura 15:14 - 16:08 Kunnanhallituksen edustaja  
 Aikio Eeva-Maarit 15:00 - 16:08 Kehittämispäällikkö, esittelijä  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko 15:00 - 16:08 Kunnanjohtaja  
 Länsman Raimo 15:00 - 16:08 Pöytäkirjanpitäjä  
 Uino Siiri  15:00 - 16:08 Tekninen sihteeri  
 Jääskö Neeta  15:00 - 16:08 Tulkki  
 
Poissa Rasmus Sebastian Jäsen  
 Valle Petteri Jäsen  
 Pieski Maarit Kirsti Jäsen  
 Lukkari Maritta Varajäsen  
 Vartiainen Tomi Varajäsen  
 Manninen Terttu Varajäsen  
 Roivas Osmo Varajäsen  
 Guttorm Rauna Varajäsen  
 Vuolab Birit Varajäsen  
 Koutonen Iivari Varajäsen  
 
 
Allekirjoitukset 
 
 Pirjo Konttinen Raimo Länsman 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

1 - 10 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 

Utsjoki 14.1.2022 
 
 
Niila Laiti   Arvi Länsman 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto  18.01.2022 09:00 
 
 
Minna Lukkari 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Elinvoimalautakunta § 1 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Elvltk § 1  

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

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Elinvoimalautakunta § 2 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Elvltk § 2  

Ehdotus: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden 
käsittelyjärjestyksen. 
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Elinvoimalautakunta § 3 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Elvltk § 3  

Ehdotus: 
 
Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niila Laiti ja Arvi Länsman. 
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Elinvoimalautakunta § 4 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Elinkeinotoimen talous- ja tilannekatsaus 
 
Elvltk § 4  

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää lautakunnalle talous- ja 
tilannekatsauksen. 
 
 
Ehdotus: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Talous- ja tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 5 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hankkeiden tilannekatsaus 
 
Elvltk § 5  

Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö pitää lautakunnalle hankkeiden 
tilannekatsauksen.  
 
 
Ehdotus: 
 
Hankkeiden tilannekatsaus saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Hankkeiden tilannekatsaus saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 6 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle 
 
18/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 6  

Saamenkielen taidosta työtä -hankkeelle on haettu ja saatu 
jatkoaikaa. Hanke käynnistyi suunniteltua myöhemmin ja jatkoaika 
nähdään tarpeelliseksi jotta hankkeen tavoitteet eli tulkkaukseen ja 
kääntämiseen liittyvä osuuskunta saadaan perustettua ja hyvälle 
pohjalle. 
 
 
Ehdotus: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2022. 
 
Päätös: 
 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että 
hankkeelle myönnetään lisämäärärahaa vuodelle 2022 seuraavasti: 
  
menot 8600 euroa 

 tulot  8600 euroa 
 netto  0       euroa 
 
 Laura Niittyvuopio-Valle liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 

aikana klo 15:14. 
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Elinvoimalautakunta § 37 07.12.2021 
Elinvoimalautakunta § 7 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke, projektipäällikön 
valinta 
 
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. 
 

Elvltk § 7  
Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -
hankkeen projektipäällikön hakuaikaa jatkettiin, mikä mahdollistaa 
projektipäällikön valinnan lautakunnassa. Projektipäällikön paikkaan 
tuli ensimmäisessä haussa 2 hakemusta ja toisessa haussa 6 
hakemusta. Lautakunnan määrittämä työryhmä haastattelee 
hakuehdot täyttävät hakijat ennen lautakunnan kokousta. 
 
Ehdotus: 
 
Päätösesitys täydennetään esityslistalle ennen lautakunnan 
kokousta.  
 
Kokouksessa annettu ehdotus: 
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Elinvoimalautakunta § 37 07.12.2021 
Elinvoimalautakunta § 7 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valitaan projektipäällikön tehtävään Piia Nuorgam 80 % työajalla 
1.2.2022 alkaen. Lisäksi valitaan Anni Ahlakorpi 20 % työpanoksen 
verran eli yhteensä 2,4 kuukautta hankeaikana erikseen sovittuna 
ajankohtana.  
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja esitti, että ostopalveluilla pyritään tekemään 
paikallisten haastatteluja lisäaineiston hankkimiseksi. 
 
Hyväksyttiin kokouksessa annetun ehdotuksen mukaisesti 
puheenjohtajan esityksellä lisättynä. 
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Elinvoimalautakunta § 8 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

ÄRM käynnistyshanke Utsjoella -hankkeen jatkohankkeiden lisämäärärahat vuosille 2022-
2023 
 
81/00.01.05/2021 
 
Elvltk § 8  

Koronan tuomat haasteet rajakaupassa ja matkailussa sekä 
lohestuskielto ajoivat kunnan  paikalliseen äkilliseen 
rakennemuutokseen, jonka johdosta kunnalla on ”ÄRM 
käynnistyshanke Utsjoella”, ÄRM (äkillinen rakennemuutos) 
käynnistämishanke ajalla 1.8.2021–31.3.2022. Hankkeessa 
suunnitellaan ja käynnistetään 4–7 erilaista jatkohanketta, jotka 
tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja hyvinvointia, ja vastaavat 
mainittuihin haasteisiin. 
Hanke on edennyt jatkohankkeiden suunnittelussa ja aloittamisessa 
laajalla alueellisella yhteistyöllä tehdyn suunnitelman mukaisesti. 
Suunnitelma sisältää kolme teemakokonaisuutta: yrittäjyys, työllisyys 
ja osaaminen / saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi / infra ja 
saavutettavuus. Kaksi hanketta on saanut rahoituksen ja niitä 
käynnistetään parhaillaan: Saamelaisen kulttuuriperinteen 
vahvistaminen Tenojokilaaksossa (Leader) sekä uDigi - Utsjoen 
digitaalinen elinvoima (REACT, Lapin liitto).  
Alla esitellyt hankkeet ovat valmistelussa ja menossa 
rahoitushakuun ja niille tulisi myöntää lisämääräraha vuodelle 2022 
ja sitoumus vuodelle 2023. Näiden lisäksi on vielä 
suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita, joiden tarpeellisuudesta sekä 
linjauksista tulisi käydä keskustelua. 
 
uKoordinaatio  
Maaliskuussa 2021 päättyvän ÄRM-käynnistyshankeen myötä 
kunnassa ollaan käynnistämässä useampia hankkeita, jotka 
monipuolisesti ja toisiaan täydentäen tukevat kunnan 
elinvoimaisuutta ja pyrkivät vastaamaan koronan ja lohestuskiellon 
tuomiin haasteisiin.  Koordinaatiohankkeessa paikallisen yhteistyön 
koordinoiminen, yhteistyön kehittäminen sekä uusien elinkeinollisten 
avauksien tekeminen on tärkeässä roolissa yhdessä alueellisen 
yhteistyön ja verkostojen koordinoinnin kanssa. Hankkeessa 
työskentelevä hanke/muutosjohtaja vastaa ÄRM-kokonaisuuteen 
kuuluvien hankkeiden käynnistämisestä, suunnittelusta ja 
johtamisesta sekä verkostoitumisesta. Tämän lisäksi hanke tuottaa 
tietoa uudistettavaan kuntastrategiaan ja sen elinvoimapainotuksiin 
tässä muuttuvassa tilanteessa. 
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 31.12.2023. ÄRM-
kokonaisuuden koordinoimisen kokonaiskustannukset ovat 117 863 
euroa, joka muodostuu henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista 
kuluista ja välillisistä kuluista. Hankkeessa työskentelee 
hanke/muutosjohtaja 50 % työajalla. Hankkeen menot ovat 
henkilöstökulut ovat 84 188 euroa ja flat rate kulut ovat 33 675 
euroa, rahoitustulot 94 291 euroa ja netto 23 573 euroa. Kunnan 
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Elinvoimalautakunta § 8 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

omarahoitustarve on vuodelle 2022, 10 658 euroa ja vuodelle 2023, 
12 915 euroa.  
 
uYritys -Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö  
 
Hankkeen avulla etsitään ja toteutetaan keinoja siihen, miten 
Utsjoen yritykset voivat osaamisen vahvistamisen kautta vaikuttaa 
muutos- ja kriisitilanteissa yritystoiminnan kannattavuuteen ja 
toimintaedellytyksiin. Tämä lisää myös elinvoiman ja vetovoiman 
vahvistumista alueellisesti. Hankkeen toimenpidekokonaisuuksia 
ovat mm. johtamisfoorumi, työhyvinvointia johtajille ja työntekijöille, 
työvoiman saatavuus ja rekrytointiosaaminen, sekä viestintä. 
Hankkeen tavoitteena on tukea yritysten työllisyyttä ja työvoiman 
saatavuutta sekä vahvistaa yritysten muutoskyvykkyyttä ja 
työhyvinvointia osaamisen, kehittämisen, yhdessä tekemisen ja 
vertaisoppimisen kautta. 
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 - 31.12.2023. Hankkeelle 
haetaan ESR rahoitusta 20.1.2022 päättyvästä hausta. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat 231 183 euroa, joka muodostuu 
henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista kuluista ja välillisistä 
kuluista. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö (100 %), 
hankekoordinaattori (50 %), sekä tiedottaja (50 %). Hankkeen 
henkilöstökulut yhteensä ovat 165 131 euroa ja flat rate kulut ovat 
66 052 euroa, rahoitustulot 208 065 euroa ja netto 23 118 euroa. 
Kunnan omarahoitustarve on vuodelle 2022, 9012 euroa ja vuodelle 
2023, 14 106 euroa.  
 
 
uPyöräily -Seututie 970 kehittäminen pyöräilymatkailukohteeksi 
  
Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnan elinvoimaa pyöräilymatkailun 
ja siihen liittyvien oheispalveluiden kehittämisen kautta. Hankkeessa 
keskitytään matkailutoimialan ja sen liitännäistoimialojen nopeaan 
elvyttämiseen ja uusiutumiseen. Hankkeessa tuetaan paikallisia 
yrityksiä, jotka ovat Tenon kalastuskiellon sekä koronan myötä 
menettäneet mm. asiakkaita ja liikevaihtoa ja joiden koko 
liiketoiminnan perusta on uhattuna. Pyöräilymatkailuhanke pyrkii 
hyödyntämään muita alueellisia pyöräilyhankkeita sekä jo olemassa 
olevaa infraa ja matkailutoimintaa Tenon varrella. Hanke keskittyy 
uusien tuotekonseptien ja palveluiden kehittämiseen pyöräilyreitin 
(seututie 970) varrelle, pyöräilymatkailuosaamisen lisäämiseen, 
vastuulliseen ja turvalliseen palvelutarjontaan sekä kokonaisuuden 
näkyvyyteen ja markkinointiin. Hanke perustuu vahvaan paikalliseen 
verkostoitumiseen.  Tämän hankkeen rinnalla tehdään 
kunnanjohtajavetoisesti edunvalvontatyötä infran parantamiseksi ja 
saamiseksi tukemaan muun muassa pyöräilymatkailun kehittämistä. 
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2022 - 31.12.2023. Hankkeelle 
haetaan AKKE rahoitusta 31.3.2022 päättyvästä hausta. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat 249 904 euroa, joka muodostuu 
henkilöstökuluista, ostopalveluista, muista kuluista ja välillisistä 
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Elinvoimalautakunta § 8 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

kuluista. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö (100 %) 
vastuullisuusasiantuntija /viestintä (50 %) sekä hankekoordinaattori 
(50 %). Hankkeen henkilöstökulut ovat 178 503 euroa ja flat rate 
kulut ovat 71 401 euroa, rahoitustulot 199 923 euroa ja netto 49 981 
euroa. Kunnan omarahoitustarve on vuodelle 2022, 20 724 euroa ja 
vuodelle 2023, 29 257 euroa. 
 
 
Ehdotus: 
 
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö esittelee lautakunnalle koko 
rakennemuutokseen liittyvän suunnitelman sekä siihen liittyvät 
hankkeet ja toimenpiteet, joita edistetään Utsjoen ÄRM 
käynnistämishankkeen kautta. Lautakunta käy keskustelua 
kokonaisuudesta ja siitä, mitä teemoja on tarpeen priorisoida ja 
hankkeistaa edelleen kyseisen hankkeen aikana. 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 
se myöntää seuraaville hankkeille lisämäärärahaa yllä esitetyn 
mukaisesti vuoden 2022 talousarvioon ja sitoutuu 
kuntarahoitusosuuteen vuodelle 2023 sillä edellytyksellä, että 
hankkeet saavat rahoituksen. Hankkeille avataan omat 
projektinumerot, joihin määrärahat kohdennetaan: 
 

− uKoordinaatio 
− uYritys 
− uPyöräily 

 
Päätös: 
 
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Väinö Guttorm poistui kokouksesta klo15.40 ja palasi kokoukseen 
klo 15:42 tämän pykälän käsittelyn aikana. 
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Elinvoimalautakunta § 9 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Elvltk § 9  

SAAPUNEET: 
-Kunnanhallitus 7.12.2021, §186 Valtuuston 15.11.2021 kokouksen 
täytäntöönpano 
 
 
Ehdotus: 
 
Ilmoitusasiat saatetaan lautakunnalle tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ilmoitusasiat saatettiin lautakunnalle tiedoksi. 
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Elinvoimalautakunta § 10 13.01.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 
 
Elvltk § 10  

Päätös: 
 
Ei muita asioita.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:08. 
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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 
 1,2,3,4,5,9,10 
  
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 

seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 
 6,7,8 
  
  
 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamal:la. 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  
Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaati-
musviran 

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

omainen ja –
aika 

Utsjoen elinvoimalautakunta 
PL 41 
99981 Utsjoki 

 Pykälät 
 6,7,8 
  
  
 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. 

Oikaisuvaati-
muksen 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 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 

 


