
PELLON KUNTA   PÄÄTÖS 
    
                 Päivämäärä  Pykälä 
Elinvoimajohtaja              23.5.2021  15/2021 
 
 
Asia, jota päätös koskee DIGIKANNUSTIN 2021 -HANKE 
 
Asia selostus     Lapin liitto on käynnistämässä "Digikannustin 2021" -hanketta yhdessä 

noin 10 - 12 Lapin kunnan kanssa. Myös Pellon kunta on 
alkukartoituksessa ilmoittanut olevansa mukana hankkeessa. 

 
Hanke tähtää tietoturvallisten käytänteiden kautta vahvistamaan tiedolla 
johtamisen roolia kuntien ja maakunnan liiton päätöksenteossa. 
Hankkeen tavoitteena on muodostaa kuntien välille entistä tiiviimpi 
tiedon jakamisen toimintatapa, jolla mahdollistetaan johtamisen 
jatkuvuus ja alueen tulevaisuuden ennakoinnin tehostaminen usean 
toimijan yhteisresurssein. 

 
Hankkeessa kehitettävien teemojen kautta luodaan tiedon 
hyödyntämiseen ja jakamiseen Lapin yhteiset käytänteet, joissa 
huomioidaan tietoturvaan liittyvät vaatimukset. Hankkeen teemojen 
avulla parannetaan kuntien ja yhteisöjen vuorovaikutusta, kunnallisen 
päätöksenteon tietoperusteisuutta ja avoimuutta, sekä kehitetään 
kuntien ja maakunnan liiton päätöksenteon jatkuvuutta, jotta yhteisen 
tilannekuvan kautta voidaan rakentaa alueiden elinvoimaa. 
 
Suunniteltu hankeaika on 10/2021 - 10/2023 Ja hankkeen kustannukset 
Pellon kunnalle ovat hankkeen aikana noin 9.000,00 euroa. Pellon 
osuus katetaan työpanoksella. 

 
Päätös perusteluineen Elinvoimajohtajan päätöksellä Pellon kunta osallistuu Lapin liiton 

organisoimaan Digikannustin 2021-hankkeeseen em perustein. Pellon 
kunnan laskennalliset kustannuksen voivat olla hankkeen aikana 
enimmillään 9.000,00 euroa ja Pellon osuus hankkeeseen suoritetaan 
työpanoksena. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Kai Korhonen 
                          Elinvoimajohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Elinvoimalautakunta, Kunnantie 4, 95700 Pello 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 



jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
  


