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Asia, jota  
päätös koskee 

 

Eväitä erämaasta hanketyöntekijän palkkaaminen 

Selostus  
asiasta 

Soinin kunta on saanut vuonna 2019 hyväksyvän rahoituksen Kuudestaan 
ry:ltä hankkeelle Eväitä erämaasta -periferia matkakohteena. Hankkeen kus-
tannusarvio on 55 200 euroa. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa ja toteutusaika 
päättyy 31.8.2021. 
 
 

Perustelut Hankkeen toteuttaminen on ollut tauolla koronan vuoksi. Hankkeen loppuun 
toteuttamiseksi palkataan hankkeelle osa-aikainen projektipäällikkö ajalle 1.4-
31.8.2021. 
 

Päätös Hankkeen osa-aikaiseksi projektipäälliköksi valitaan Emilia Etula. Työaika 
jakaantuu seuraavasti: Huhtikuussa 70 %, toukokuu 90 %, kesäkuu 90%, hei-
näkuu 90% ja elokuu 60 %. Projektipäällikön palkka 100% työajalla on 3000 
euroa/kk. 
 
 

Paikka ja aika Soinissa 31.3.2021 
 

Päätöksen-
tekijän  
allekirjoitus 

 
 
Johanna Rannanjärvi 
kunnanjohtaja 

Pöytäkirja 
nähtävänä 

Pvm 

 
Oikaisuvaati-
musohje 

Oikaisuvaatimusohje 
 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan, 
niiden jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. 

 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi-
keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitetta-
va. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä 
postiosoite ja puhelinnumero. 

 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä  
–   päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
–   asiakirjat, joihin vedotaan. 

 
Kunnan yhteystiedot: 

 
Soinin kunta/(hallitus) 
Multiantie 27 A 
63800 Soini 
 
 
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen soinin.kunta(at)soini.fi 
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Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 
Päätöksestä 
tiedottaminen 

Tiedoksisaajat:   Emilia Etula, Hannele Hannula        
 
Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 139 §):  
Annettu postin kuljetettavaksi / lähetetty sisäisen postin välityksellä 
 
 
Päivämäärä _________________________   ____________________________ 
  Lähettäjän allekirjoitus 
 
Luovutettu asianosaiselle: 
 
Päivämäärä _________________________  ____________________________ 
  Asianosaisen allekirjoitus 

 
 ____________________________ 

  Luovuttajan allekirjoitus 

 
 

 

 


