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Asia, jota päätös koskee Pellon reittien ja luontokohteiden digitalisointi 
 
Asia selostus     Pellon alueella ei ole kansallispuistoa tai muuta tunnettua 

luontostatuksen omaavaa Metsähallituksen hoitamaa puistoa tai 
retkeilyaluetta. Näiden merkitys on huomattava kilpailtaessa niin 
matkailijoista kuin asukkaista. Erilaisia luontopolkuja, -reittejä ja kohteita 
kyllä on, mutta ne ovat kaikki irrallisia palasia, jotka olisi saatava 
samalle kartta-alustalle ja helpommin löydettäväksi.  
 Mitä saavutettavampi kohde on digitaalisesti, sitä todennäköisemmin se 
ohjaa myös uusia kävijöitä alueelle, jotka samalla käyttävät alueen 
palveluita. Digitaalinen luonto- ja reittitieto tuottaa lisäarvoa alueen 
matkailuyrityksille, asukkaille sekä vapaa-ajan asukkaille ja johtaa 
reittien laajempaan käyttöön.  
 Reitti-infon, karttojen, oppaiden ja reittijälkien tulee olla helposti 
saatavissa sekä jaettavissa ja yritysten on voitava käyttää niitä myös 
liiketoimintansa tukena. Tärkeä tekijä on myös turvallisuuden 
paraneminen digitalisoinnin ja käyttäjän paikantamahdollisuuden myötä. 

 
 Outokaira Tuottamhan ry mahdollistaa hanketuen hakemisen sekä 
hankkeen käynnistämisen, jonka tavoitteena on tehdä alueen 
luontokohteet näkyvämmäksi, lisätä digitaalisuuden kautta niiden 
käyttöä ja tunnettuutta, luoda alueelle mahdollisuuksia digitaalisen 
markkinoinnin edistämiseen, lisätä alueen matkailuyritysten 
kilpailukykyä sekä monipuolistaa kohteiden käyttöä. 
 
Suunnitellun hankkeen toteutus tapahtuisi vuosien 2021 ja 2022 aikana. 
Hanke vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
linjauksiin, jonka tavoitteena on mm. maaseudun säilyminen 
elinvoimaisena. Alueen veto- ja pitovoima kasvavat. 

 
 Hankkeen suunniteltu kustannusarvio on 49.955,59 euroa, mistä 
hanketuen osuus on 80 %, eli 39.964,40 euroa, sekä muu rahoituksen 
osuus 20 %, eli 9.991,10 euroa. Muu rahoitus katetaan 
vastikkeettomalla työllä. 

 
Päätös perusteluineen Pellon kunnan elinvoimajohtajan päätöksellä kunta käynnistää "Pellon 

reittien ja luontokohteiden digitalisointi" -hankkeen em perusteilla. 
Hankkeen käynnistäminen edellyttää kuitenkin myönteistä tukipäätöstä. 

 
 
Allekirjoitus 
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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, Pellon kunta, 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. 
 
 


