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Allekirjoitus 

Digituki-hankkeen omarahoitusosuus 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on 2.10.2019 lähettänyt jäsen kuntien kuntajohtajille esityksen Digituki

hankkeen omarahoitusosuudesta. Liitto esittää, että kunnat sitoutuisivat rahoittamaan digituen 

kehittämistä ja vakiinnuttamista pysyväksi toiminnaksi liitteessä esitetyllä tavalla. Tavoitteena on, 

että jokaisessa kunnassa on digitukea tarjolla ja kuntalaisten löydettävissä. 

Digituki-hankkeen valtionavustushaku on avattu ajalle 1.1.-31.10.2020 kaikille maakunnille. 

Pilotti maakuntien tavoitteena on erityisetsi kehittää toiminnan jatkuvuutta ja pysyvyyttä alueella. 

Avustus kohdistuu digituen alueelliseen koordinointiin. Maakunnan kokonaisbudjetiksi on arvioitu 

180.000 euroa, josta kuntien osuus on 30 %. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan osuus jaetaan 

jäsenkuntien kesken asukasluvun suhteessa. Reisjärven maksuosuus on 31.12.2018 asukasluvun 

mukaan 359,00 euroa. 

Esitys ja maksuosuuslaskelma liitteinä. 

Päätös: Päätän, että Reisjärven kunta sitoutuu maksamaan Digituki-hankkeen 

omarahoitusosuuden kunnan asukaslukuun suhteutetulla maksuosuudella. 

Allekirjoitus Virka-asema 

vs. kunnanjohtaja 

OIKAISUVAATIMUS 
Oikausuvaatimuksen peruste 

Oi .vaatimus-

viranomainen 

Oikaisuvaatimus

aika ja sen 

alkaminen 

Päätöksen 

nähtäväksi 

asettamispäivä 

Päätöksen 

tiedoksi

antaminen 

D Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, 
kuntalain (1995/365) 91 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta 

0 Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi 
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

OHValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla 

Okatso erillinen liite 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite 

Reisjärven kunta, Kunnanhallitus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
kun pöytäkirja on saatettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseer 
tiedoksisaantitodistukseen menrkittynä aikana. 

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm 

14.10.2019 

Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi 

Pohjois-Pohjanmaan liitto, kirjaamo 

□sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja 

□ Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj. 

[KJ Muulla tavoin, miten sähköposti 8.10.2019 kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi 


