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Pöytäkirja

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Kivisaari Yrjötapio
Kallio Jukka
Linnala Maija
Marttila Outi
Vuolli Oula
Pekkala Antti
Toivanen Marita
Kivelä Mauri

Tehtävä
puheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
esittelijä / pöytäkirjanpitäjä

Poissa Hettula Juha
Kangas Eija

Lisätiedot

jäsen
varajäsen

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 60 - 62

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Työjärjestys

Pidettiin kokoustauko klo 12:01 - 12:35 ennen pöytäkirjan
tarkastajien valintaa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Linnala ja Marita Toivanen.
Pidettiin kokoustauko klo 12:36 - 12:40 ennen työjärjestyksen
käsittelemistä.
Käsitellään pykälät 60 - 62. Ei huomautusta työjärjestykseen.

Allekirjoitukset
Yrjötapio Kivisaari
Puheenjohtaja

Mauri Kivelä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 18.7.2018
Maija Linnala
Marita Toivanen
Pöytäkirja tarkastettu teknisessä lautakunnassa 3.8.2018 § 66
Pöytäkirja ollut
nähtävänä

Kittilä 8.8.2018
Mauri Kivelä
vs. tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat
Teknlk 18.07.2018 § 60
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.6. - 13.7.2018.
Vs. tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.6. 13.7.2018
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Yhdyskuntainsinöörin valinta
121/01.01.01/2017
Teknlk 18.07.2018 § 61
Yhdyskuntainsinöörin toimi on ollut haettavana 7.2.2018 klo 12:00
asti ilmoituksella 17.1.2018, liite. Hakijoita oli 7 henkilöä.
Yhdyskuntainsinöörin toimi on julistettu uudelleen haettavaksi
16.3.2018 klo 16:00 mennessä ilmoituksella 19.2.2018, liite. Hakijoita oli 6 henkilöä.
Yhdyskuntainsinööri vastaa kunnan liikenneväylien sekä puistojen ja
yleisten alueiden toiminnasta. Pääasiallisena tehtävänä on katujen,
teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin
liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii
myös kunnan reittivastaavana.
Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan
tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen).
Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta
palkkauksesta voi esittää myös oman toivomuksensa.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk
koeaikaa.
Tekninen lautakunta suoritti haastatteluja 10.4.2018 kolmelle hakijalle ja 11.5.2018 yhdelle hakijalle. Soveltuvuustestaus suoritettiin kolmelle hakijalle.
Vs. Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta valitsee yhdyskuntainsinöörin toimeen
ansioituneimman Esa Pöyliön (eniten eduksi katsottavaa
työkokemusta sekä soveltuvuustestauksen tietoihin perustuvaa
edellytystä).
Päätös:
Antti Pekkala jääväsi itsensä pykälien 61 ja 62 osalta ja kertoi
olevansa esteellinen, koska on saanut Oulun keskusrikospoliisilta
määräyksen, että tulee jäävätä itsensä koska on epäilyn asemassa.
Antti Pekkala poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn
aloittamista klo 12:42.
Tekninen lautakunta piti kokoustauon tämän pykän käsittelyn aikana
klo 12:45-12:51.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maija Linnala esitti, että valitaan Pentti Kangas, joka on pätevin ja
perehtynyt työhön, sekä maanmittausperuste.
Outi Marttila kannatti Maija Linnalan esitystä.
Oula Vuolli esitti, että valitaan yhdyskuntainsinöörin toimeen Esa
Pöyliö, sekä että valitun on ennen toimen vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, lisäksi
toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa ja päätös pannaan täytäntöön
välittömästi lainvoimaa vaille olevana ja perusteluna on
valintaprosessin kestäminen yli vuoden.
Marita Toivanen kannatti Oula Vuollin esitystä.
Koska oli tehty kaksi käsittelyn pohjana olevaa esityksestä
poikkeavaa esitystä, niin puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen:
Ensin äänestetään Linnalan ja Vuollin esitysten välillä sitten
äänestetään edellä mainitun äänestyksen voittaneen esityksen ja vs.
teknisen johtajan esityksen välillä.
Ne, jotka ovat Vuollin esityksen kannalla äänestävät "jaa" ja jotka
ovat Linnalan esityksen kannalla äänestävät "ei".
Äänestystapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä "jaa" -ääniä annettiin 3 (Kallio, Vuolli,
Toivanen), "ei" -ääniä annettiin 2 (Linnala, Marttila) ja "tyhjiä" 1
(Kivisaari).
Puheenjohtaja totesi tämän äänestyksen voittaneen Vuollin esitys
äänin 3-2.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: äänestetään
Vuollin ja käsittelyn pohjana olevan vs. teknisen johtajan esitysten
välillä ja ne, jotka ovat Vuollin esityksen kannalla äänestävät "ei" ja
jotka ovat käsittelyn pohjana olevan vs. teknisen johtajan esityksen
kannalla äänestävät "jaa".
Äänestystapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä "jaa" -ääniä annettiin 0 ja "ei" -ääniä 3
(Kallio, Vuolli, Toivanen) ja "tyhjiä" 3 (Linnala, Marttila, Kivisaari).
Vuollin esitys tuli äänin 0-3 lautakunnan päätökseksi.
Merkittiin, että Outi Marttila jätti eriävän mielipiteen asiasta ja
toimittaa sen kirjallisena klo 16:00 mennessä tänään, sekä Maija
Linnala jätti eriävän mielipiteen asiasta.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Outi Marttilan eriävä mielipide / Tekn.ltk. 18.7.2018 § 61
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Yhdyskuntainsinöörin toimeen varalle valinta
121/01.01.01/2017
Teknlk 18.07.2018 § 62
Teknisen lautakunnan pykälässä 61 (18.7.2018) on yhdyskuntainsinöörin toimen täyttäminen.
Mahdollisen toimen vastaanottamisen kieltäytymisen varalle olisi
syytä valita varahenkilöt.
Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimusten mukaan, mutta
palkkauksesta on voinut esittää myös oman toivomuksensa.
Vs. Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta valitsee yhdyskuntainsinöörin toimeen valitun
henkilön mahdollisen toimen vastaanottamisen kieltäytymisen varalle toiseksi ansioituneimman (toiseksi eniten eduksi katsottavaa työkokemusta sekä soveltuvuustestauksen tietoihin perustuvaa edellytystä) Pentti Kankaan ensimmäiselle varasijalle ja Anssi Pölläsen
toiselle varasijalle. Valitun on ennen toimen vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.
Päätös:
Jukka Kallio esitti, että varalle valitaan Anssi Pöllänen ja vain yksi
henkilö, sekä että valitun on ennen toimen vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, lisäksi
toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa.
Outi Marttila kannatti Kallion esitystä.
Koska on tehty käsittelyn pohjana olevaan esitykseen poikkeava
esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
äänestetään Kallion ja käsittelyn pohjana olevan vs. teknisen
johtajan esitysten välillä ja ne, jotka ovat Kallion esityksen kannalla
äänestävät "ei" ja jotka ovat käsittelyn pohjana olevan vs. teknisen
johtajan esityksen kannalla äänestävät "jaa".
Äänestystapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä "jaa" -ääniä annettiin 0 ja "ei" -ääniä 5
(Kallio, Marttila, Linnala, Vuolli, Toivanen) ja "tyhjiä" 1 (Kivisaari).
Kallion esitys tuli äänin 0-5 lautakunnan päätökseksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§ 60
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
§:t 61 ja 62
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
Pöytäkirjan tarkastajat:
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jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ tekninen lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

