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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Alatalo Eetu
Hangasvaara Sirkka
Huilaja Tiina
Jokela Ville
Kangas Pentti
Kautto Sakari
Kenttälä Pekka
Kenttälä Toni
Kivisaari Yrjötapio
Lepola Sauli
Linnala Maija
Marttila Outi
Mertaniemi Tuula
Mäkitalo Jussi
Nevalainen Aki
Niskanen Maarit
Ovaskainen Ahti
Palosaari Raija
Pekkala Antti
Poti Jukka
Pääkkölä Matti
Rajala Pekka
Toivanen Marita
Toivola Juha
Vanhatalo Leena
Ylisuvanto Jukka
Yritys Inkeri
Ylinampa Sanna
Lång Tuija

Tehtävä
varajäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
3. varapuheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
2. varapuheenjohtaja
vs. kunnanjohtaja
controller/vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
(Pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa
ovat Eetu Alatalo ja Sirkka Hangasvaara.)
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83
Lisämääräraha sairauskuluvakuutusta varten
140/02.02/2017
Khall 04.12.2018 § 433
(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)
Kittilän kunnan sairauskuluvakuutusta varten (LähiTapiolan Hoitoturva) on varattu talousarviossa vuodelle 2018 yhteensä 190.000 euroa. Vakuutuksen kustannustoteutumaksi tälle vuodelle tulee kuitenkin n. 279.000 euroa, koska viime vuodelle on tullut lisäveloitusta ja
sen lisäksi kuluvan vuoden maksu on selvästi ennakoitua isompi.
Vakuutuksen budjettiylityksen taustalla on ennakoitua isompi vakuutuksen korvausmeno.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
89.000 euron lisämäärärahan sairauskuluvakuutusta varten kustannuspaikalle 30102 henkilöstöhallinto (tili 4370 vakuutukset).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt
Päätös:
__________
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84
Kokousohjelma tammi - kesäkuu 2019/Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus
Khall 04.12.2018 § 434
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan
ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 91 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Hallintosäännön 92 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen
käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuuston päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
Kevään 2019 kokousaikataulu:
Kunnanhallitus ja valtuusto kokoontuu kevätkaudella 2019 seuraavasti:
Kunnanhallitus
Ti 8.1. klo 15.00
Ti 22.1. klo 15.00
Ti 12.2. klo 15.00
Ti 26.2. klo 15.00
Ti 12.3. klo 15.00
Ti 26.3. klo 15.00
Ti 9.4. klo 15.00

Valtuusto
Ma 21.1. klo 14.00
Ma 4.3. klo 14.00
Ma 1.4. klo 14.00
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Ma 6.5. klo 14.00
Ma 17.6. klo 14.00

Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokousohjelman kevätkaudelle
2019 kunnanhallituksen osalta.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kokousohjelman valtuuston osalta esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä, ja Lapin kansassa.
Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108
§:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin
kokouskutsu.
Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle.
Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka
ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa.
Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan
kotisivuilla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt
Päätös:
__________
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Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liittyen Timo Kurulan ottamisesta vt.
kunnanjohtajan virkaan ajalle 1.5.-31.12.2017/Kvalt 29.5.2017 § 27
55/01.01.01/2015
Khall 04.12.2018 § 435
(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 22.11.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt Helena Huikuri-Kujalan valituksen ja oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen liittyen Kittilän kunnanvaltuuston
29.5.2017 § 27 tekemään päätökseen Timo Kurulan valinnasta vt.
kunnanjohtajaksi.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen sekä saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 1

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Helena
Huikuri-Kujalan valitukseen vt. kunnanjohtajan
valinnasta/KV 29.5.2017 § 27
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Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Sanna Ylinamman ottamisesta vs.
kunnanjohtajan virkaan ajalle 1.1.-31.12.2018/Kvalt 13.12.2017 § 93
55/01.01.01/2015
Khall 04.12.2018 § 436
(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 22.11.2018 hylännyt Harri Mattilan valituksen liittyen Sanna Ylinamman valintaan vs.
kunnanjohtajaksi ajalle 1.1.-31.12.2018.
Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta raukeaa.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liitteenä.
Vs. kunnanjohtajan ollessa esteellinen tämän asian esittelijänä toimii
vs. hallintojohtaja.
Vs. hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksen tiedoksi sekä saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian
käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 –kohtaan.
Vs. hallintojohtajan esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 2

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Harri Mattilan
valitukseen vs. kunnanjohtajan valinnasta/KV 13.12.2017
§ 93
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Määräalan ostotarjous kiinteistöstä Piirilä 261-405-48-21
149/10.00.02/2018, 231/10.00.02/2018
Khall 04.12.2018 § 443
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh. 040 762 2917)
* * * * * * * * * * * * * *, myöhemmin tarjoaja, ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita ostamaan Kittilän kunnan omistaman tilan Piirilä
RN:o 48:21. Asiaa on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa
26.09.2017 § 315. Tämän jälkeen Kittilän kunnan ja tarjoajien välillä
on käyty keskustelua mahdollisesta määräalan myynnistä kyseessä
olevasta tilasta.
Kittilän kunnan ja tarjoajan välillä käydyn keskustelun jälkeen tarjoaja ovat jättäneet 23.8.2018 ostotarjouksen määräalasta Kittilän kunnan omistamasta tilasta Piirilä RN:o 48:21. Heidän tarkoituksenaan
olisi rakentaa määräalalle talo. Tila sijaitsee tarjoajan nykyisen kiinteistön vieressä Vanhatien ja Rovaniemen tien välissä. Tarjoajan
omistamalle kiinteistöllä sijaitsee heidän kuljetusliikkeen halli sekä
kaluston pysäköintipaikka.
Kiinteistö on osoitettu 18.3.2015 voimaantulleessa kirkonkylän osayleiskaavassa AT-alueeksi. Yleiskaavamääräyksen mukaan AT-alue
on kyläalue, jonne rakentaminen tulee toteuttaa pientaloin käyttämällä harjakattoa. Alueelle saa sijoittaa kotieläinrakennuksia, kaupallisia puutarha-/viljelyalueita, harjoittaa matkailu- ja virkistyspalveluja. Alueelle ei saa rakentaa lomakyliä.
Mikäli kunta myy määräalan tilasta Piirilä tarjoajan esittämän ostotarjouksen mukaisesti ennen asemakaavoitusta on oletettavaa että
tarjoajan nykyinen toiminta laajenee uudelle alueelle, jolloin se vaikeuttaa huomattavasti tulevaa kaavoitusta. Asemakaavoituksessa
on huomioitava ja osoitettava riittävät suoja- ja viheralueet nykyisten
kiinteistön ja toimintojen suojaksi. Yleiskaavassa tulvauhka-alueeksi
merkittynä kyseinen alue soveltuu viher- ja katualueiden sijoittamiselle, jos kunta myy omistamansa alueet niin mahdollisesti ne joudutaan asemakaavan laadinnan jälkeen lunastamaan takaisin.
Tarjoajan esittämän talon rakentamista varten soveltuu pienempi
noin 3550 m2:n määräala heidän nykyisen kiinteistönsä vierestä
(määräala rajattu liitekarttaan). Esitetystä määräalasta puolet sijoittuu tulvauhka-alueella. Kyseisen määräalan myyminen edellyttää että tarjoajan suostuu kaupanehtoihin.
Määräalan vierestä on 2011 myyty tarjoajalle noin 4800 m2 suuruinen määräala 19 200 euron hintaan, neliöhinta 4,00 euroa/m2. Tä-
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män jälkeen alueelta on tehty yksi hinnanmääritykseen vertailukaupaksi soveltuva kauppa 16.9.2015, siinä on myyty 3065 m2:n tila 16
000 euron kauppahintaan. Neliöhinta vertailukaupassa on 5,22 euroa/m2. Vertailukaupan mukainen, määräalan sijainti huomioiden,
alueen hintataso on 5,00 euroa/m2 eli 3550 m2 määräalan hinta on
17 750 euroa.
Ostotarjous oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta
myy * * * * * * * * * * * * * * * Kittilän kylässä sijaitsevasta tilasta Piirilä
RN:o 48:21 (261-405-48-21) noin 3550 m2 määräalan 17 750 euron
kauppahintaan seuraavin ehdoin:





Ostajan tulee hakea suunnittelutarveratkaisua vakituiseen asumiseen tulevalle omakotitalolle kolmen (3) kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
Ostajan tulee hakea rakennuslupaa kuuden (6) kuukauden kuluessa suunnittelutarveratkaisun lainvoimaisuudesta lukien.
Jos ostajat eivät hae tai saa suunnittelutarveratkaisua tai rakennuslupaa omakotitalon rakentamiseksi kauppa puretaan.
Ostaja hyväksyy, että kulkuyhteys määräalalle järjestetään ostajien omistamien kiinteistöjen kautta.

Mikäli kauppaa ei tehdä 3 kuukauden kuluessa tätä kauppaa koskevan kunnanvaltuuston päätöksen lainvoimaisuudesta lukien, tämä
päätös raukeaa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 3

Määräala Piirilä 261-405-48-21
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Vs. kunnanjohtajan virka ajalle 1.1. - 31.12.2019
55/01.01.01/2015
Khall 05.11.2018 § 395
(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)
Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2018 § 317 päättänyt
julistaa vs. kunnanjohtajan viran haettavaksi ajalle 1.1. - 31.12.2019.
Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä
perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen. Samoin edellytetään kokemusta johtotehtävistä sekä sujuvaa englannin kielen taitoa.
Viransijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viranhakuilmoitus on julkaistu kunnan internet-sivujen lisäksi Kuntarekryn sivuilla, työvoimahallinnon sivuilla,
Kittilälehdessä, Lapin Kansassa sekä Kuntalehden internet-sivujen
avoimet työpaikat-osiossa.
Vs. kunnanjohtajan viran hakuaika päättyi keskiviikkona 31.10.2018.
Määräaikaan mennessä vs. kunnanjohtajan virkaa hakivat seuraavat
kahdeksan (8) henkilöä:
Hellsten Rafael, filosofian maisteri
Kemppainen Heidi, oikeustieteen maisteri
Manni Jarno, hallintotieteiden maisteri
Matalamäki Sakari, hallintotieteiden maisteri
Mäkelä Aarne, kasvatustieteiden tohtori
Niemelä Jaana, yhteiskuntatieteiden tohtori
Nikander-Koivukangas Tiina, musiikin maisteri
Vasankari Jaana, liikuntatieteiden maisteri
Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee vs. kunnanjohtajan virkaan hakeneista haastatteluun kutsuttavat henkilöt.
Kunnanhallitus päättää haastattelujen ajankohdan.
Haastatteluryhmään kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan edustaja.
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Päätös:
Kunnanhallitus päätti julistaa vs. kunnanjohtajan viran uudelleen hakuun niin että hakuaika päättyy perjantaina 16.11.2018 klo 15. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
__________
Khall 20.11.2018 § 423
Vs. kunnanjohtajan viran jatkettu hakuaika päättyi perjantaina
16.11.2018.
Jatketun hakuajan aikana hakemuksia tuli kahdelta (2) henkilöltä.
Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.
Jatketun hakuajan päätyttyä hakijat ovat seuraavat:
Hellsten Rafael, filosofian maisteri
Kemppainen Heidi, oikeustieen maisteri
Kuusisto Kari, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri
Manni Jarno, hallintotieteiden maisteri
Matalamäki Sakari, hallintotieteiden maisteri
Mäkelä Aarne, kasvatustieteiden tohtori,
Niemelä Jaana, yhteiskuntatieteiden tohtori,
Nikander-Koivukangas Tiina, musiikin maisteri
Rautiainen Esko, hallintotieteiden maisteri
Vasankari Jaana, liikuntatieteiden maisteri
Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee vs. kunnanjohtajan virkaan hakeneista haastatteluun kutsuttavat henkilöt.
Kunnanhallitus päättää haastatteluiden ajankohdan.
Haastatteluryhmään kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan edustaja.
Päätös:
Todettiin, että hakijoiden lisäksi suostumuksensa on antanut yksi
henkilö, joka ei halua nimeänsä julkisuuteen.
Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Kari Kuusiston, Esko
Rautiaisen ja Aarne Mäkelän.
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Päätettiin, että haastattelut pidetään perjantaina 30.11.2018 alkaen
klo 10.
Haastatteluryhmään kutsutaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi Vihreiden, Kokoomuksen ja Kuntalaislistan edustaja.
Matkakulut korvataan haastateltaville KVTES:n mukaisesti.
__________
Khall 04.12.2018 § 447
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)
Kunnallisen viranhaltijalain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan
voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei
ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus voidaan antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin.
Selvitys kelpoisuudesta voidaan esittää samassa yhteydessä.
Kunnanjohtajan määräaikaisen viran hakuun liittyvät haastattelut järjestettiin 30.11.2018. Haastatteluihin osallistuivat hakijoista Kari
Kuusisto, Aarne Mäkelä ja Esko Rautiainen sekä haettavana olleeseen virkaan suostumuksensa antanut Antti Jämsén. Hakijoiden hakemukset, CV:t ja todistukset on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kunnanhallituksen kokouksen 20.11.2018 esityksen oheismateriaalina. Jämsénin CV jaettiin haastatteluryhmälle 30.11.2018.
Vs. kunnanjohtaja:
Haastatteluryhmän yksimielisenä näkemyksenä on, että Antti
Jämsén on ansiovertailun, työkokemuksensa, haastatteluiden ja kokonaisarvioinnin perusteella parhaiten soveltuva Kittilän kunnanjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.-31.12.2019.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.-31.12.2019 valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Jämsén.
Päätös:
Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa täydensi esitystään niin, että
suostumuksensa vs. kunnanjohtajan virkaan 1.1.-31.12.2019 on antanut myös Aki Viitasaari.
Lisäksi viransijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa sekä
virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Vs. kunnanjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin.
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Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Päätös:
__________
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Sivistystoimenjohtajan irtisanomismenettely
35/01.01.03/2018
Khall 04.12.2018 § 448
(Lisätietoja: vs. hallintojohtaja, puh. 040 672 4257)
Kunnallisen viranhaltijalain (11.4.2003/304) 35 §:n mukaan työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä,
ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Tällaisena syynä voidaan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai
laiminlyöntiä.
Irtisanomisperusteena on johtavan viranhaltijan rooliin sopimaton
epäasianmukainen käyttäytyminen, mm. salassa pidettävien tietojen
lainvastainen luovuttaminen ja muut kuulemiskirjeen yhteydessä ilmoitetut perusteet. Ratkaisu perustuu myös sivistystoimen työhyvinvointiselvitykseen ja työterveyshuollon antamiin lausuntoihin, joiden
perusteella työnantaja on pakotettu ryhtymään toimenpiteisiin kokonaistilanteen helpottamiseksi. Edellä mainitut asiat ovat johtaneet sivistystoimenjohtajan ja työnantajan väliseen vakavaan luottamuspulaan, jota työnantaja ei yrityksistään huolimatta ole pystynyt ratkaisemaan. Johtavan viranhaltijan viranhoitoon liittyy merkittävä julkisen
vallan käyttö, mikä asettaa suuren vaatimuksen viranhaltijan toiminnan laillisuudelle, tasapuolisuudelle ja julkisen toiminnan luotettavuudelle.
Ennen irtisanomista viranhaltijalle on annettu varoituksella mahdollisuus korjata menettelyään. Varoituksen (Kunnanhallitus 27.4.2018,
§ 166) antamisen jälkeen hän on edelleen käyttäytynyt johtavan viranhaltijan tehtävään sopimattomalla tavalla mm. luovuttamalla salassa pidettävää tietoa sivullisille.
Kuulemistilaisuus päätettiin kunnanhallituksen 16.10.2018 § 344
päätöksellä pitää 29.10.2018. Sivistystoimenjohtajan pyynnöstä tilaisuutta siirrettiin. Kuuleminen järjestettiin 6.11.2018. Sivistystoimenjohtaja ei saapunut tilaisuuteen henkilökohtaisesti, mutta antoi kirjallisen vastineensa pyydetyssä ajassa. Suullista kuulemista varten järjestettiin toinen mahdollisuus 28.11.2018, jota hän ei myöskään
käyttänyt. Kuulemisen yhteydessä antamassaan vastineessaan sivistystoimenjohtaja ei tuo esille sellaista tietoa, mikä olisi muuttanut
työnantajan käsitystä irtisanomisperusteiden painavuudesta. Irtisanomisperusteet huomioiden johtavaa viranhaltijaa ei ole mahdollista
sijoittaa kunnan muihin tehtäviin.
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Kunnallisen viranhaltijalain mukaan työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisaika on yksi kuukausi kun palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enintään neljä
vuotta. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä,
jona irtisanominen on annettu tai saatu tiedoksi.
Sivistystoimen tilanteeseen ja johtavan viranhaltijan irtisanomismenettelyn aloittamiseen liittyvä oheismateriaali/19.10.2018, sivistystoimenjohtajan vastine (6.11.2018) sekä työnantajan vastaus siihen
(21.11.2018) oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman ollessa esteellinen hallintolain
28 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella esittelijänä toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti vs. hallintojohtaja Tuija Lång.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Vs. hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle sivistystoimenjohtajan irtisanomista viranhaltijalain 35 §:n perusteella. Irtisanomisaikana ei ole työvelvoitetta.
Päätös:
Tämä asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana.
Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian
käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 §:n 1 momentin 7-kohtaan.
Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund oli paikalla selostamassa asiaa
klo 15:34 – 16:02.
Kunnanhallituksen varajäsen Maija Linnala esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja sivistystoimenjohtaja ohjataan työkyvynarviointiin.(Esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.) Jäsen Ahti
Ovaskainen kannatti Linnalan esitystä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty
vs. hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on
äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat vs. hallintojohtajan esitystä äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Linnalan esitystä äänestävät ’ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä,
kaksi (2) ei-ääntä ja kolme (3) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pekka
Rajala, Antti Pekkala, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä
antoivat Ahti Ovaskainen ja Maija Linnala. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari, Pekka Kenttälä ja Sakari Kautto.
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Puheenjohtaja totesi, että vs.hallintojohtajan esitys on tullut kokouksen päätökseksi.
Ahti Ovaskainen ja Maija Linnala ilmoittivat eriävän mielipiteensä
Linnalan esitykseen perustuen.
__________
Kvalt
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 4

Maija Linnalan ja Ahti Ovaskaisen esitys/eriävä mielipide Khall 4.12.2018 § 448
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Määrärahan varaaminen Kittilän kunnan historiateos-hankkeen toteutukseen
322/07.02.03/2018, 85/02.02/2018
Khall 20.11.2018 § 416
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)
Kittilän kunnan 150-vuotisjuhlavuotena on ajankohtaista selvittää
lähtökohdat Kittilän kunnan historiateoksen kirjoittamiselle. Kittilän
historia maineikkaana ja menestyneenä Ounasjokivarren ja Lapin
kuntana ansaitsee oman historiateoksensa.
Kittilän kunnan 150-vuotisjuhlatoimikunta on tilannut historioitsija Anne Koskamolta suunnitelman ja arvion historiateoksen kustannuksista. Suunnitelma on liitteenä.
Historiateoksen tekemiseen kannattaisi selvityksen mukaan varata
kolme vuotta. Kokonaiskulut olisivat arviolta 150 000 euroa, jonka
kunta voisi budjetoida kolmelle vuodelle. Kunnan pitäisi ensin sitoutua hankkeeseen ja tehdä periaatepäätös hankkeen toteuttamisesta.
Sen jälkeen kunta voi hakea hankkeeseen myös ulkopuolisia sponsoreita.
Historiateoksessa voisi olla selvityksen mukaan useita kirjoittajia
(historiantutkijoita) ja kirja tarvitsee myös toimittajan, joka vastaa
teoksen yhteneväisyydestä. Kirjaan olisi hyvä ottaa mukaan myös
varsinaista kunnallishistoriaa varhaisemmat vaiheet. Mikäli kunta
päättää teettää historiateoksen, sen jälkeen valitaan kirjalle historiatoimikunta, joka koostuu asiantuntijoista ja Kittilän historiaa tuntevista henkilöistä puheenjohtajanaan kunnan edustaja. Historiatoimikunta valitsee kirjoittajat, toimittajan sekä seuraa, valvoo ja auttaa tekijöitä työssään.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon menokohdalle Toimistopalvelut/30108/Kittilän historiateos,
varataan Kittilän kunnan historiateoksen toteuttamiseen 50 000 euroa sekä lisäksi taloussuunnitelmaan vuosille 2020 ja 2021; 50 000
euroa em. samalle menokohdalle historiateos-hankkeen loppuunsaattamiseen vuosien 2020 ja 2021 aikana.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Päätös:
__________
Liitteet

Liite 5

Kittilän kunnan historiateos: suunnitelma ja
kustannusarvio, laatija historioitsija Anne Koskamo
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Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen käyttöönottamisesta
167/05.03.02/2017
Khall 11.09.2017 § 295
(Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja, puh. 040 595 7597)
Kittilän kunnan Kuntalaislistan valtuustoryhmän, Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän ja SDP:n Kittilän valtuustoryhmän sekä KD:n Raija
Palosaaren aloite Kittilän kunnassa käyttöönotettavasta sosiaalisesta luototuksesta on jätetty 19.6.2017 valtuuston kokouksen yhteydessä.
Sosiaalisessa luokituksessa aloitteen mukaisesti kunta ottaisi velkaantuneen kuntalaisen velat vastatakseen ja ottaisi velkojan paikan. Velallisen kanssa tehtäisiin maksusuunnitelma. Edelleen aloitteen mukaan vastattavan velan suhteen asetettaisiin yläraja, joka
olisi 10 000 euroa. Erityisenä kohderyhmänä voisivat olla nuoret velkakierteeseen joutuneet.
Asian luonteesta johtuen, aloitteen luontevin valmistelutaho on sosiaali- ja terveyslautakunta. Mikäli asia menee eteenpäin tulee siitä
laatia ohjeet ja esitykset tulevaa talousarviota varten.
Aloite liitteenä.
Vt. kunnanjohtaja:
Kittilän kunnanhallitus päättää, että aloite sosiaalisen luototuksen
käyttöönotosta Kittilän kunnassa valmistellaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Sosiaali- ja terveys lautakunnan tulee ottaa kantaa
sosiaalisen luototuksen tarpeesta ja sen käyttöönoton mahdollisuudesta sekä ohjeistuksesta. Mikäli asia etenee tulee siitä tehdä esitykset tulevaa talousarviota varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Sotelk 25.10.2017 § 50
(Lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä puh. 0400 139 684)
Laki sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) astui voimaan
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1.1.2003. Lain mukaan sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon
kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista
syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen
itsenäistä suoriutumista. Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta
päättämässään laajuudessa ja se on kunnille vapaaehtoinen tehtävä.
Harvassa Suomen kunnassa, lähinnä väestöllisesti isoimmissa (n.
30 kpl ), on sosiaalinen luototus käytössä.
Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle,
jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky
suoriutua luoton takaisinmaksusta.
Oulun kaupungilla on sääntöinä mm. että takaisimaksuvaraa tulee
olla vähintään 20 euroa/kk ja enintään 250 euroa/kk yksin hakijalla
ja 400 euroa/kk perheellisellä. Hakijoiden aikaisempien velkojen
määrä tulee olla korkeintaan15 000 euroa. Haettu sosiaalinen luotto
tulee pystyä maksamaan viiden vuoden aikana. Sosiaalista luottoa
ei myönnetä hakijalle jolla on realisoitavaa omaisuutta. Asiakkaan
velkoja ei myöskään järjestetä sosiaalisella luotolla mikäli hän selviää veloistaan tai hankinnoista nykyisillä tuloilla, säästämällä, tekemällä hankinnat vähitellen, maksusuunnitelmilla tai velkajärjestelyllä.
Oulun kaupungissa on sääntönä myös mm. se ettei sosiaalisella luotolla rahoiteta yritystoimintaa. Oulun kaupunki myöntää luottoa 50015 000 euroa ja luotosta peritään korkolain (633/1982)ja Suomen
pankin mukainen viitekorko. Jos luotto myönnetään velkojen saneeraamiseen, sosiaalisella luotolla hoidetaan velkavastuut suoraan velkojille Luoton takaisinmaksun ja muiden velvoitteiden hoitamatta jättäminen johtaa perimistoimiin luottosopimuksessa mainituin ehdoin
ja edellytyksin. Luottopäätökset tekee Oulun kaupungilla palveluesimies viranhaltijan valmistelusta (vrt. esim. vastaava sosiaalityöntekijä ja etuuskäsittelijä Kittilässä).
Sosiaalisesta luototuksesta voi tulla kunnalle luottotappioita ja kyseessä on pitkäaikainen, käytännössä pysyvä hanke. Oulun kaupungilla luottoa varten on varattu 300 000 euroa vuodessa. Takaisinmaksujen takia toimintaan varattava pääoma voi myös pienentyä.
Luoton kysyjiä on paljon, mutta esimerkiksi Oulussa vain noin kymmenelle prosentille hakijoista voidaan sosiaalinen luotto myöntää.
Kittilän sosiaali -ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on
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siirtymässä maakuntahallinnolle vuonna 2020 ja tässä yhteydessä
päätetään tarjolla olevista palveluista ja niiden saantikriteereistä.
Mikäli Kittilän kunta ottaisi sosiaalisen luototuksen käyttöön, on
mahdollista, että se jää peruskunnan vastuulle ja sen toiminnaksi.
Pieniä luottoja on mahdollista hakea myös Takuusäätiöltä, joka
myöntää niitä sosiaalisin perustein.
Vastaava sosiaalityöntekijä esittää ettei sosiaalista luototusta oteta
Kittilän kunnassa vuoden 2018 talousarvioon eikä kunnan uudeksi
palveluksi.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, että sosiaalista luototusta ei tässä
vaiheessa oteta käyttöön Kittilän kunnassa. Sosiaalisen luototuksen
mahdollinen käyttöönotto ratkaistaan sote- ja maakuntauudistuksen
valmistelutyön yhteydessä.
Päätös:
Sosiaali- ja terveysalutakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen valtuustolle että sosiaaliseen luototukseen suhtaudutaan
myönteisesti ja selvitetään siihen liittyvät kysymykset.
__________
Khall 07.11.2017 § 374
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että sosiaalista
luototusta ei tässä vaiheessa oteta käyttöön Kittilän kunnassa. Sosiaalisen luototuksen mahdollinen käyttöönotto ratkaistaan sote- ja
maakuntauudistuksen valmistelutyön yhteydessä.
Päätös:
Jäsen Raili Fagerholm esitti, että asia palautetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteluun. Jäsen Vilho Molkoselkä kannatti Fagerholmin esitystä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty
hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat hallintojohtajan esitystä, äänestävät ’jaa’
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Ne, jotka kannattavat Raili Fagerholmin esitystä, äänestävät ’ei’.
Äänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä ja seitsemän (7) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä
antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Merja Korva, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala ja Tarmo Salonen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen
mukaisesti asia palautetaan valmisteluun sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
__________
Sotelk 28.02.2018 § 11
(Lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä puh. 0400 139 684)
Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa 20.12.2002/1133. Luototus on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, kunta toteuttaa sitä päättämässään laajuudessa ja kuntalaisella ei ole subjektiivista oikeutta
sosiaaliseen luottoon.
Sosiaalipalvelut on valmistellut sosiaalisen luototuksen toimintaohjeet ja myöntämisperusteet Kittilän kuntaan.
Sosiaalisen luototuksen toimintaohje ja myöntämisperusteet sekä
hakemuslomake ja sopimuspohja esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun.
__________
Sotelk 31.10.2018 § 64
(Lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä puh. 0400 139 684)
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle, että sosiaaliseen luototukseen vuodelle
2019 varataan 30 000 euron määräraha talousarvion rahoitusosaan
antolainasaamisten lisäykseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osaltaan hyväksyä sosiaalisen
luototuksen toimintaohjeen ja myöntämisperusteet, hakemuslomak-
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keen sekä sopimuslomakkeen, jotka ovat esityslistan ja liitteenä.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen
perusturvajohtajan esityksen lisäyksellä, että kunnanhallitus ja
kunnanvaltuusto päättävät koron suuruudesta mahdollisen
sopimusrikkomuksen sattuessa (toimintaohje ja myöntämisperusteet
sivu 5, kohta korko).
__________
Khall 04.12.2018 § 432
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että sosiaalisen luototuksen toimintaohjeeseen ja myöntämisperusteisiin sivulle 5 kohtaan 'Korko' kirjataan
seuraavaa: ''Laina on koroton paitsi jos tapahtuu sopimusrikkomus
eikä lainaa makseta ajallaan. Tällöin peritään viivästyskorkoa. Viivästyskorko peritään korkolain 4 §:n määrittelyn mukaisesti. Velan
maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä
korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:n mukainen
viitekorko (Euroopan keskuspankin puolivuosittain julkaisema korko).''
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että:
- valtuusto päättää, että sosiaaliseen luototukseen vuodelle 2019 varataan 30 000 euron määräraha talousarvion rahoitusosaan antolainasaamisten lisäykseen.
- valtuusto päättää hyväksyä sosiaalisen luototuksen toimintaohjeen
ja myöntämisperusteet, hakemuslomakkeen sekä sopimuslomakkeen. Nämä ovat liitteenä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt
Päätös:
__________
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Kittilän Kuntalaislistan, Kittilän Sosiaalidemokraatit ry:n ja
Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmien sekä Raija
Palosaaren valtuustoaloite nk. sosiaalisen luoton
ottamiseksi käyttöön Kittilän kunnassa
Sosiaalisen luototuksen toimintaohje ja
myöntämisperusteet/Khall 4.12.2018 § 432
Sosiaalisen luoton hakemus
Sopimus sosiaalisesta luotosta
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92
Talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020-2021
85/02.02/2018
Khall 20.11.2018 § 400
(Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774 tai controller, puh.
040 672 4257)
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kittilän Kuntastrategia on hyväksytty elokuussa 2018. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Talousarvioehdotuksessa pääkohdat ovat seuraavat (ulkoiset):
Toimintatuotot (milj.€)
Muutos ed.vuoden talousarvioon (%)
Toimintakulut (milj.€)
Muutos ed.vuoden talousarvioon (%)
Toimintakate/-jäämä (milj.€)
Muutos ed.vuoden talousarvioon (%)
Investointimenot (milj.€)

8,1
-2,2 %
58,5
+4,7 %
-50,3
-5,9 %
6,7
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Talousarvioesityksen 2019 alijäämä on tällä hetkellä 227.960 euroa.
Vuoden 2018 talousarviossa vastaava luku oli ylijäämä 8.190 euroa.
Toimintatuotoissa suurin muutos on sosiaalitoimen maksuissa (-0,2
milj.euroa)
Toimintakuluissa henkilöstökulut kasvavat noin 1,4 milj.euroa eli 5,3
%. Nämä sisältävät 1 % yleiskorotusta varten. Palvelujen ostot lisääntyvät noin 0,8 milj.euroa eli 3,6 %.
Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1,2 milj.euroa ja valtionosuuksien noin 1,5 milj.euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna.
Nettorahoitustuottojen arvioidaan pienenevän n. 64.000 euroa.
Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioon tehty seuraavat
muutokset ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia kuluja on lisätty 251.410 eurolla. Tämä summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista
eläkekuluista.
- Koululautakunnan alaisia kuluja on lisätty 32.230 eurolla.Tämä
summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista eläkekuluista.
- Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia kuluja on kasvatettu 4.370
eurolla.Tämä summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista
eläkekuluista.
- Teknisen lautakunnan alaisia kuluja on kasvatettu on 219.750 eurolla nettona. Muutokseen sisältyy jätehuoltoon budjetoitujen kulujen
poisto sekä kulujen lisäys liittyen siihen, että reittien huolto otettaisiin
kunnan vastuulle.Lisäksi on pienennetty eläkemenoperusteista eläkekulua.
- Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisia kuluja on muutettu siten, että kulut kasvavat 50 eurolla.
- Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu
Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.
Edellä mainittujen muutosten lisäksi kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja on päivitetty.
Talousarvioesitys päätyy noin 2,1 miljoonan euron vuosikatteeseen
ja 0,2 miljoonan euron alijäämään. Kittilän kunnalla on vuoden 2017
tilinpäätöksen perusteella taseeseen kertynyttä ylijäämää noin 12,8
miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden ennuste ylijäämän osalta on positiivinen.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus kuulee vs. kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2019 talousarvioesityksestä sekä
2020-2021 taloussuunnitelmasta. Kunnanhallituksen päätöskäsittely
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on tiistaina 27.11.2018 jos kunnanhallitus päättää pitää silloin ylimääräisen kokouksen.
Päätös:
Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa ja controller Tuija Lång esittelivät talousarvioesitystä. Toimialajohtajat tulevat seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen selvittämään toimialojensa talousarviota.
Vs. kunnanjohtajan päivitetty esitys talousarvioksi tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.
__________
Khall 27.11.2018 § 426
Vs. kunnanjohtajan esitykseen talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2021 on tehty kunnanhallituksen kokouksen
20.11.2018 jälkeen seuraavat muutokset:
Lisätty uudeksi kohdaksi 1.6. ''Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet.''
Kohdan 4. tytäryhtiöiden tavoitteet on käyty läpi ja päivitetty tarvittavilta osin.
Kunnanhallitus:
Toimistopalvelujen kohdalla Hiljaisuus-festivaalien määrärahaa on
vähennetty 30.000 euroa ja määrärahaesitys on nyt 20.000 euroa.
Kunnan osuutta laajakaistahankkeeseen on päivitetty, koska tarvittava määräraha olisi 10.000 euroa (oli aiemmin 50.000). Lukuihin on
lisätty määrärahat Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan -hankkeelle (2.000) sekä Outdoor Active-palvelun hankinnalle (16.000).
Kunnan tuloverojen arviota vuodelle 2019 on pienennetty 200.000
eurolla.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Toimintatuottoja kasvatettu yhteensä 26.000 euroa useammalla eri
kustannuspaikalla (Pääskylä, Havukka, Kiireellinen avosairaanhoito
muille kunnille, Perusterveydenhuollon avohoito sekä Vuodeosastohoito)
Toimintakuluja vähennetty yhteensä 205.000 euroa yhdeksällä eri
kustannuspaikalla kullakin 5.000 - 50.000 euroa.
Koululautakunta:
Lukio-opetuksesta on poistettu pakollisten kurssien oppikirjoihin liittyviä kuluja 30.000 euroa ja kuljetukseen liittyviä kuluja 10.000 euroa.
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Sirkan alakoulun matkustus- ja kuljetuspalvelujen kuluja pienennetty
40.000 euroa.
Tekninen lautakunta:
Liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden osalta toimintakuluja pienennetty noin 165.000 euroa. Leviraitin peruskorjaus on
siirretty investointeihin.
Investoinnit:
Investointeihin lisätty yhteensä 90.000 euroa liittyen Levin pääkatuihin ('Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä' tekstiin lisätty 'ja Leviraitin
peruskorjaus')
Investointimenot ovat korjauksen jälkeen 6,8 milj. euroa.
Kunta yhteensä:
Edellä mainittujen muutosten jälkeen tuloslaskelman osoittama alijäämä on 9.070 euroa. Nettoinvestoinnit ovat ilman maankäyttömaksujen tuloutuksia 6,6 miljoonaa euroa. Kunnan aiemmin ottamia lainoja lyhennetään 3,8 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksen mukainen uusien lainojen tarve on n. 8,3 miljoonaa euroa. Tällöin nettolainamäärä kasvaisi vuoden 2018 lopun tilanteesta n. 4,5 miljoonaa
euroa ja lainamäärä per asukas vuoden 2019 lopussa olisi n.3.560
euroa.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 vs. kunnanjohtajan esityksen mukaisesti.
Talousarvioesitykseen lisätään sisällysluettelo ennen valtuuston käsittelyä ja siihen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. teknisiä muutoksia.
Päätös:
Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.
Sosiaali-ja terveyslautakunnan toimialueen talousarvioesitystä oli
paikalla selostamassa johtava lääkäri Jyrki Vanhakartano klo 14:32
– 15:11. Paikalla oli myös ICT-asiantuntija Vesa Periviita selostamassa klo 14:32 – 15:11 tarvittavien sosiaali-ja terveystoimen
ICT-investointien tilannetta.
Vs.sivistystoimenjohtaja Harri Ekmark oli paikalla klo 15:14 – 16:13
selostamassa koulutoimen ja vapaan sivistystyön talousarvioesitystä.
Tekninen johtaja Lauri Kurula oli paikalla klo 16:28 – 17:55 selostamassa teknisen toimen talousarvioesitystä ja investointien talousar-
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vioesitystä. Raija Palosaari poistui kokouksesta klo 16:57 Lauri Kurulan selostuksen aikana.
Elinkeinojohtaja Katariina Palola oli paikalla selostamassa Kideven
talousarvioesitystä klo 18:00 – 18:35.
Päätettiin tehdä seuraavat muutokset tai tarkistukset talousarvioon/taloussuunnitelmaan:
Sivu 7: Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet päätettiin muuttaa
seuraavilta osin:
Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut:
60.001 – 100.000 €, lautakunta - kirjallinen päätös
yli 100.000 €, kunnanhallitus – kirjallinen päätös
Rakennushankinnat,sote-palveluhankinnat:
150.001 - 250.000 €, lautakunta – kirjallinen päätös
yli 250.000 €, kunnanhallitus – kirjallinen päätös
Sivu 27: Avustuksia päätettiin muuttaa seuraavasti:
Hiljaisuus-festivaalien avustusta päätettiin pienentää niin, että avustus on 3.500 euroa.
Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn varataan ao. kyläyhdistykselle 3.500 euroa.
Kittilän järjestöyhdistys ry:lle lisättiin työväentalon käyttömenoja varten 9.500 euroa.
Muut mahdolliset avutukset kasvatetaan 13.500 euroon (+3.500).
Kittilän kehitysvammaisten tuki ry:n avustusta päätettiin nostaa
1.000 euroon (+400 euroa)
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen oli poissa esteellisenä sivun 27 avustuksien käsittelyn aikana, koska hänen vaimonsa
on Kittilän järjestöyhdistyksen hallituksen jäsen.
Sivun 57 alimman taulukon lukujen tarkastus ja korjaus tarvittavilta
osin suoritettava (’Henkilöstörakenne tarpeen mukaan’)
Sivulla 81: Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit –kohdassa korvataan ensimmäisen kappaleen toiseksi viimeinen lause seuraavalla: ’’Levin
reittien tämän kauden kunnossapidon osalta neuvottelut ovat vielä
kesken Oy Levi Ski Resort Ltd:n ja kunnan välillä.’’
Sivu 86: Kiinteistöhallinnasta puuttuu ilmastointiasentaja eli lisätään
henkilöstölistaan yksi henkilö TAES2019 ja TS2020-2021.
Korjataan sivulle 93 muiden toimintakulujen muutos-% 2018-2019
oikeaksi (ei ole 100).
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Sivu 99: Päätettiin siirtää kohdasta 92302 lava-auto 38.000 euroa
vuodelta 2020 vuodelle 2019 ja kohdasta 92304 henkilönostin
45.000 euroa vuodelta 2019 vuodelle 2020.
Sivu 100: Kohdasta 95308 Kittilän pururata,ulkoiluvälineet siirretään
15.000 euroa vuodelta 2019 vuodelle 2020.
Sivulta 103 poistetaan sanalliset perustelut sosiaali- ja terveystoimen ICT-investointien osalta.
Sivulla 108 oleva kartta päivitetään värien osalta ajan tasalle.
Talousarvioesitykseen voidaan tehdä kunnanhallituksen käsittelyn
jälkeen ennen kunnanvaltuuston käsittelyä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. teknisiä muutoksia.
__________
Kvalt
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 10 Kunnanhallituksen esitys Kvalt 11.12.2018 - Talousarvio
vuodelle 2019, Taloussuunnitelma 2020 - 2021
HUOM:
Liite 10 (talousarviokirja) on lähetetty valtuutetuille ja
varavaltuutetuille jo 11.12.2018 pidettäväksi päätetyn ja peruutetun
kokouksen esityslistan mukana.
Liitettä ei lähetetä enää uudelleen.

