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Asia, jota päätös koskee Miekojärven kansallispuiston toteutettavuusselvityksen tekeminen. 
 
Asia selostus     Pellon kunnan Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 22.6.2021 (§79) 

päättänyt hyväksyä Kansallispuiston toteutettavuusselvityksen 
tekemisen ulkopuolisen toteuttajan toimesta ja on valtuuttanut 
elinvoimajohtajan allekirjoittamaan tarvittavan sopimuksen.  

 
 Tähän asti selvitystyötä on tehty kunnan omana työnä, mutta 
varsinaisen hakemuksen valmisteleminen ympäristöministeriöön 
edellyttää asiantuntevan ja kattavan toteutettavuusselvityksen tekemistä 
ja laatimista. 

 
 Selvitystyön aikana tehdään kuulemisia ja vaikutusarviointia paikallisten 
asukkaiden, elinkeinonharjoittajien, maanomistajien ja muiden sidosryh-
mien osalta, kartoitetaan alueen luontotyyppejä ja puiston vaikutusta nii-
hin sekä järjestetään työpajoja hankkeeseen liittyen. Selvitystyön on tar-
koitus valmistua viimeistään vuoden 2022 alussa ja se tulee olemaan 
ministeriöön lähetettävän Kansallispuisto-hakemuksen keskeisin 
asiakirja. 

  
 Selvitystyön kustannukset katetaan kustannuspaikalta 1170 / elinvoiman 
edistämisen projektit. 

 
Päätös perusteluineen vs. Elinvoimajohtajan päätöksellä toteutettavuusselvityksen tekijäksi 

valitaan Finnish Consulting Group (FCG), joka on suomalainen, 
kansainvälisesti toimiva yhdyskuntasuunnittelu-, konsultti- ja 
koulutusyritys. FCG on toteuttanut myös Sallan kansallispuistohankkeen 
toteutettavuusselvityksen. 

 
 Valinnan perusteena ovat FCGn kokemus vastaavista selvitystöistä, 
sekä heidän käytettävissään oleva laaja asiantuntijaverkosto ja 
resurssit. FCGn tarjous on suunnitellun budjetin mukainen. Tarjoushinta 
on 19 400 EUR (ALV 0 %). 

 
 
Allekirjoitus 
                            Juho Niemelä 
                          vs. 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 

Pellon kunta, 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. 
 
  


