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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka
Mertaniemi Tuula
Kautto Sakari
Ovaskainen Ahti
Pekkala Antti
Toivanen Marita
Palosaari Raija
Yritys Inkeri
Ylinampa Sanna
Kurula Lauri

Tehtävä
puheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
kunnanvaltuuston 2. vpj
vs. kunnanjohtaja
tekninen johtaja

Poissa Kivisaari Yrjötapio
Kenttälä Pekka
Nevalainen Aki
Kenttälä Toni
Lång Tuija
Salonen Tarmo
Fagerholm Raili
Korva Merja
Mäntymaa Vuokko
Molkoselkä Vilho

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Lisätiedot

varajäsen
varajäsen
kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston 3. vpj
controller
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen alussa klo 15.07-16.00 Agnico Eagle Finland Oy:n
edustaja ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi kävi kertomassa
kaivosyhtiön näkemyksiä §:ään 461 liittyviä asioita. Paikalla oli kutsuttuna
tässä tilaisuudessa myös ympäristösihteeri Piippa Wäli.

Käsitellyt asiat

§ :t 451 - 465

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Ovaskainen ja Raija Palosaari.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Lauri Kurula
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin §:ien 453 ja 463 osalta kokouksessa.
Tauko pidettiin 16.30.-16.40.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilässä 21.12.2018
Ahti Ovaskainen

Raija Palosaari

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 21.12.2018 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi)
Kittilä 21.12.2018
Lauri Kurula
tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 23.11.2018
154/10.00.01/2017
Khall 18.12.2018 § 451
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh 040 581 1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * * on tehty 23.11.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan (noin 4,67 ha) kiinteistökauppa.
Määräalan ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 23.11.2018 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa koskien
määräalaa kiinteistöstä * * * * * * * *.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 7.12.2018
154/10.00.01/2017
Khall 18.12.2018 § 452
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh 040 581 1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * on tehty 7.12.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistökauppa, jossa myyjä on pidättänyt itselleen noin 0,2
ha:n suuruisen määräalan.
Kiinteistön ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 7.12.2018 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa koskien
kiinteistöä * * * * * * *.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sähkön hankinta
Teknlk 05.12.2018 § 120
Kunta on kilpailuttanut sähkön tuottajat. Kilpailutus saanee lainvoiman viikolla 51.
Sähkö voidaan ostaa markkinoilta pörssin kautta vuosituotteena
ENOYR tai kvarttaalina ENOQ, hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Pörssistä ostetun sähkön lisäksi tulee hankittavaksi
myös alue-erotuote SYHELYR joka myös noteerataan sähköpörssissä.
Toisena vaihtoehtona hankkia sähkö jälkipörssistä kuukautisella toteutuneella keskihinnalla ns. SPOT hinnalla.
Tällä hetkellä hinnat pörssissä ovat nousseet marraskuusta ja ovat
tasolla (4.12) ENOYR-19 tasolla 43 €/MWh
ja SYHELYR -19 tasolla 5,5 €/MWh.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hankkia vuoden 2019 sähkön jälkimarkkinoilta
toteutuneella spot hinnalla. Mikäli vuosihinta laskee nykyisestä tasosta 39 €/MWh tasoon niin hankitaan 50% suojaus ENOYR tuotteella edellyttäen, että alue-erotuote on 5-6 €/MWh tasolla.
Päätös:
Tekninen johtaja muutti esitystään siten, että lautakunta päättää
esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hankkia vuoden 2019
sähkön jälkimarkkinoilta toteutuneella spot hinnalla. Mikäli vuosihinta
laskee nykyisestä tasosta 39 €/MWh tasoon niin hankitaan 50%
suojaus ENOYR tuotteella edellyttäen, että alue-erotuote on 5-6
€/MWh tasolla.
Teknisen johtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 18.12.2018 § 453
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän Kirkonkylän tulvasuojelun yleissuunnitelma
354/11.03.09/2012
Teknlk 05.12.2018 § 115
Kittilän kunnanhallitus on 19.3.2018 § 95 päättänyt, että Ramboll
Finland Oy:n laatimista yleissuunnitelmavaihtoehdoista valitaan VE3
muutettuna siten että, terveyskeskuksen ja kirjaston välinen kevyenliikenteenväylä linjataan kulkemaan VE2 mukaisesti tulvavallin päällä ja lisäyhteys uudelta kevyenliikenteenväylältä valtatielle pyritään
löytämään kirjaston läheisyydestä. Moottorikelkkareitti kevyenliikenteen ja Rantatien välistä siirretään kevyenliikenteen itäpuolelle ja samalla tarpeen niin vaatiessa, kevyenliikenteenväylää voidaan siirtää
länteen päin. Yleissuunnitelma täydennetään edellä esitetyllä tavalla, jatkossa yleissuunnitelma toimii laadittavan rakennussuunnittelun
pohjana ja on tulevassa asemakaavamuutoksessa lähtöaineistoa.
Ramboll Finland Oy on päivittänyt tulvasuojelun yleissuunnitelman
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti sekä lisäksi on muutettu
hieman toteutuksen vaiheistusta.
- Vaihe 1 käsittää pengerosuuden väli Terveyskeskus – Rantatie 6,
yhteispituus noin 0,65km
- Vaihe 2 käsittää pengerosuuden väli Rantatie 6 – S-Market, yhteispituus noin 1,3km
- Vaihe 3 käsittää pengerosuuden väli S-Market – Pääskylänniemi,
yhteispituus noin 1,8km
- Vaihe 4 käsittää Ala-Kittilän, Pakatin ja Kaukosen penkereet, yhteispituus noin 1,4km
Vaihe 1 on kunnan omistamien maiden alueella. Ensimmäisestä
vaiheesta on aloitettu rakennussuunnitelmien laatiminen jotta
rakentaminen kesällä 2019 olisi mahdollista.
Tekninen lautakunta
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tulvasuojelun yleissuunnitelman tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Khall 18.12.2018 § 454
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi tulvasuojelun yleissuunnitelman.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1
Liite 2

Tulvasuojelun yleissuunnitelmaraportti 23.5.2018
Tulvasuunnittelun yleissuunnitelman kartta
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Tulvavalli
354/11.03.09/2012
Teknlk 05.12.2018 § 116
Arinan Kiinteistöt Oy ja Raja-Kiinteistöt Oy Kittilän keskustan kiinteistön omistajina ovat vaatimuskirjeessään kunnanhallitukselle esittäneet huolensa vuosittaisesta tulvaongelmasta. He kertovat vuosien
varrella joutuneensa rakentamaan väliaikaisia tulvasuojarakenteita
ja tulvan mentyä ohi purkamaan vallin. Tästä on aiheutunut kohtuutonta taloudellista haittaa. Heidän mukaan jatkuva tulvavallien rakentaminen on kiinteistön omistajille taloudellisesti kohtuutonta. Yhtiöt vaativat, että kunta ryhtyy pikaisesti toimiin, joilla Kittilän keskustan alueelle saadaan pysyvä ja toimiva tulvavalli jo keväälle 2019.
Kittilän Kunnalla on tarkoitus toteuttaa ensimmäisen vaiheen tulvavallirakentaminen välillä Terveyskeskus- Rantatie 6, yhteensä noin
650 m. Ensimmäisen vaiheen toteutus on kokonaan kunnan mailla.
Sen sijaan jatkovaiheet edellyttävät todennäköisesti ensin kaavallista tarkastelua jotta ne voidaan toteuttaa. Yksimielisyyttä rakentamiseen yksityisten maille ei ole kattavasti saatu.
Arinakiinteistöt Oy on omille mailleen saanut vuonna 2017 maisematyöluvan toteuttaa pysyvän tulvavallin. Tulvavalli on luvitettu sijainniltaan ja materiaaleiltaan ELY:n laatimien suunnitelmien mukaisena.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää vastauksena kirjeeseen esittää edellä esitetyn ja toteaa lisäksi, että kiinteistöt voivat hakea pysyvää maisematyölupaa tulvavallin rakentamiseksi omille mailleen. Vallin tulee tällöin täyttää tulvavallille asetetut
vaatimukset ainakin sijainnin, materiaalien ja tiiveyden suhteen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Khall 18.12.2018 § 455
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ounaslohen ranta-asemakaava
45/10.02.03/2016
Khall 18.12.2018 § 456
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh. 040 762 2917)
Ounaslohen ranta-asemakaavan alueet sijoittuvat Kittilän kunnassa
Ounasjoen varrelle ja Ali-Pirttijärven rannalle. Suunnittelualueen eteläisin osa sijaitsee noin 11 kilometriä pohjoiseen Levin Matkailukeskuksesta Könkään kylän pohjoispuolelle. Suunnittelualueet ovat
pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Alueella on jonkin verran rakennettuja omarantaisia lomarakennuspaikkoja.
Ounaslohen ranta-asemakaava on lähtenyt vireille maanomistajan
aloitteesta vuonna 2001. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 21.11. – 4.12.2001 ja ensimmäinen viranomaisneuvottelu on käyty 21.2.2002. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto on
pidetty nähtävillä 7.2. – 10.3.2003. Kaavoitushankkeessa on pidetty
lisäksi useita kaavaneuvotteluja ja maastokäyntejä valmisteluvaiheessa. Hanke on ollut pysähdyksissä mm. tulvaselvitysten laatimiseksi sekä muista kunnasta riippumattomista syistä. Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut vuoden 2015 alusta lähtien Pasi
Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä. Ranta-asemakaavaehdotus
pidettiin nähtävillä 23.3. – 22.4.2016.
Ranta-asemakaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Rovakaira Oy:ltä, Kyrön paliskunnalta sekä yksi yksityishenkilön jättämä
muistutus. Kaavanlaatija on antanut vastineensa saapuneisiin lausuntoihin sekä muistutukseen.
Lapin ELY-keskus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota ranta-asemakaavan rakentamiseen osoitettujen korttelialueiden sijoittumisesta kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan tulvauhka-alueelle.
Kunnan käsittelyyn jätettyyn ranta-asemakaavaan ei ole tehty korjauksia näiltä osin. Rakennuspaikkoja, joiden maanpinnankorkeus
on alle kerran 100 vuodessa toistuvaa tulvakorkeutta, eivät täytä
vaatimusta terveellisestä ja turvallisesta rakennuspaikasta eikä voida tällöin hyväksyä. Samaa tulkintaa alimmasta hyväksyttävästä rakennuspaikan maanpinnankorkeudesta on käytetty 23.4.2018 hyväksytyssä Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavassa, jossa kaavanlaatija poisti tulvakorkeuden alapuoliset rakennuspaikat ja
teki muutoksia tarvittavilta osin. Alle kerran 100 vuodessa toistuvan
tulvakorkeuden alapuolella olevia rakennuspaikkoja ei ole perusteita
hyväksyä.
Kerran 100 vuodessa toistuvan tulvakorkeuden alapuolelle sijoittuvat
seuraavat rakennuspaikat:
Kortteli 1 tontit 1,2 ja 3
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kortteli 2 tontti 1
Kortteli 3 tontti 1
Kortteli 10 tontit 1, 2 ja 3
Kortteli 12 tontit 1 ja 2
Kortteli 13 tontit 1 ja 2
Kortteli 14 tontit 1 ja 2
Kortteli 15 tontti 1
Kortteli 16 tontti 1
Kortteli 20 tontti 1
Kortteli 22 tontit 1 ja 2
Tarkastelu on tehty kaavan pohjakartan korkeustietojen mahdollistamalla tarkkuudella, korkeuskäyrät 1 metrin välillä. Osalla tulvauhka-alueista olisi ollut tarpeen tehdä tarkempia mittauksia, jotta tiedettäisiin todellinen maanpinnankorkeus rakennuspaikalla. Tällöin
olisi voitu varmistaa, että rakennuspaikat riittävän korkealla. Maanomistaja ei ole kunnan esityksestä huolimatta tehnyt alueella tarkempia mittauksia.
Kyrön paliskunta on lausunnossaan vaatinut poistamaan korttelit 21
ja 23, koska ne sijaitsevat porojen joen ylityspaikoilla. Paliskunnan
viittaus Poronhoitolain 2§:n erityisesti poronhoitoon tarkoitettuun alueeseen koskee alueella sijaitsevia valtion maita. Ranta-asemakaavan alue on yksityisomistuksessa, jolloin edellä mainittu Poronhoitolain pykälää ei sovelleta siellä. Alueet, joilla korttelit sijaitsevat, ovat
aikaisemmin olleet valtion omistuksessa ja ne on myyty yksityiselle.
Kiinteistöjen kauppakirjassa ei ole mainintaa ylityspaikkojen aitarakenteista eikä tiloille ole toimituksessa perustettu rasitetta aitojen sijoittamiselle. Paliskunnan esittämillä perusteilla ei ole lainmukaisia
perusteita sille ettei kortteleita 21 ja 23 hyväksyttäisi.
Muut lausunnot ja muistutus eivät aiheuttaneet muutoksia ranta-asemakaavaan.
Ranta-asemakaava ja -selostus, ehdotuksesta saadut lausunnot ja
muistutus sekä kaavanlaatijan vastineet liitteenä. Muut liitteet oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Ounaslohen ranta-asemakaavan pois lukien kerran 100 vuodessa
toistuvan tulvakorkeuden alapuolelle sijoittuvat rakennuspaikat, joita
ovat korttelin 1 tontit 1,2 ja 3; korttelin 2 tontti 1; korttelin 3 tontti 1;
korttelin 10 tontit 1, 2 ja 3; korttelin 12 tontit 1 ja 2; korttelin 13 tontit
1 ja 2; korttelin 14 tontit 1 ja 2; korttelin 15 tontti 1; korttelin 16 tontti
1; korttelin 20 tontti 1; kortteli 22 tontit 1 ja 2. Edellä mainittujen kortteleiden ja tonttien osalta kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että se ei hyväksy ranta-asemakaava kyseessä olevien kortteleiden
ja tonttien osalta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Ounaslohi, kaavakartta osa 1
Ounaslohi, kaavakartta osa 2
Ounaslohi, kaavaselostus
Ounaslohi, ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus
Ounaslohi, Kaavanlaatijan vastineet lausuntoihin ja
muistutukseen
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LapIT Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen
68/00.01/2014
Khall 18.12.2018 § 457
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)
LapIT Oy:n omistuspohjan laajenemiseen Meri-Lapin kuntiin liittyen
on tullut loppuvuodesta 2018 esille tarve muuttaa yhtiön osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä. Ajatuksena on, että tietyt nykyiset osakkaat
myyvät osakkeitaan uusille osakkaille ja saadaan näin maakunnallista omistusta laajennettua myös tulevia laajempia maakunta ym. organisatorisia muutoksia silmällä pitäen.
Em. omistuspohjan laajennusten ja muutosten vuoksi on pitänyt
muuttaa yhtiön osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä. Muutoksien voimaantulo edellyttää osakkaiden hyväksynnän.
Liitteenä uusi osakassopimus ja yhtiöjärjestys.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheiset muutetut LapIT Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen Kittilän kunnan osalta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 8
Liite 9

LapIT Oy:n osakassopimusluonnos 29.11.2018
LapIT Oy:n yhtiöjärjestysluonnos 23.11.2018
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Korkeimman hallinto-oikeuden päätös täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan
valituksen johdosta/Pohjois-Suomen HAO:n päätös 27.9.2018 nro 18/0456/2
47/00.02/2016
Khall 18.12.2018 § 458
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)
Korkein hallinto-oikeus on 22.11.2018 antamallaan päätöksellä
(dnro 4580/2/18 ja taltionumero 5467) hylännyt Kittilän kunnan valituksen, joka on koskenut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksen kumoamista ja valtiovarainministeriön päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä.
Kyseisessä asiassa valitus valtiovarainministeriön päätöksestä on vireillä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja asia on ollut korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana ainoastaan täytäntöönpanon
keskeyttämistä koskevana asiana siltä osin kuin hallinto-oikeus on
välipäätöksellään päättänyt hylätä muiden ohella Kittilän kunnan valtiovarainministeriön päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan hakemuksen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan valituksen johdosta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 10 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kittilän kunnan
valitukseen Pohjois-Suomen HAO:n välipäätöksestä
27.9.2018 nro 18/0456/2 täytäntöönpanon keskeyttämistä
koskevassa asiassa, VM:n päätös 19.6.2018 Nro
VM/2016/00.02.07/2017 koskien luottamushenkilöiden
pidättämistä luottamustoimista
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Kunnanvaltuuston kokouksen 13.11.2018 päätösten laillisuusvalvonta ja
täytäntöönpano
113/00.00.01/2017
Khall 18.12.2018 § 459
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 653 0774)
Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston
päätösten laillisuuden valvonta.
”Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kunnanvaltuustossa 13.11.2018 käsiteltiin seuraavat asiat:
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien
määrääminen vuodelle 2019
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimuksen
päivittäminen
LähiTapiolan Hoitoturva Extra – vakuutuksen
irtisanominen
Kittilän 150-v juhlatoimikunta/Lisämääräraha Kittilä
150-vuotisjuhlavuoden tapahtumien ja järjestelyiden
kustannuksiin
Eron myöntäminen Annikki Auttille varavaltuutetun
tehtävästä
Annikki Auttin ero luottamustehtävistä –
tarkastuslautakunnan jäsenen valinta
Annikki Auttin ero luottamustehtävistä – vapaan
sivistystyön lautakunnan jäsenen valinta
Annikki Auttin ero luottamustehtävistä - varajäsenen
valinta rakennus- ja ympäristölautakuntaan
Eron myöntäminen Yrjötapio Kivisaarelle
kunnanvaltuutetun tehtävästä ja varavaltuutetun
kutsuminen hänen tilalleen
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - jäsenen
valinta valtuuston vaalilautakuntaan
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä puheenjohtajan valinta valtuuston vaalilautakuntaan
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajan valinta
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - kunnanhallituksen varajäsenen valinta
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - teknisen
lautakunnan jäsenen valinta
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - teknisen
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lautakunnan puheenjohtajan valinta
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - sosiaalija terveyslautakunnan jäsenen valinta
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä varajäsenen valinta vapaan sivistystyön jaostoon
(Revontuliopisto)
Yrjötapio Kivisaaren ero luottamustehtävistä - jäsenen
valinta Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan
Teknisen lautakunnan 2. varapuheenjohtajan valinta
Kuntaliiton suhteellista vaalia koskevissa ohjeissa todetaan:
”Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa vaali
voidaan toimittaa suhteellisena. Suhteellinen vaali voi
teoriassakin tulla kysymykseen vain, jos valittavia on
enemmän kuin yksi. ”
Kyseisessä pykälässä on valittavana ollut ainoastaan
yksi luottamushenkilö teknisen lautakunnan
varapuheenjohtajaksi, joten suhteellista vaalitapaa ei
ole voitu käyttää.
Toimielimen tulee kuntalain ja Kittilän kunnan
hallintosäännön mukaan valita puheenjohtajisto
kyseisen toimielimen jäsenistä. Jos varajäsenen valinta
puheenjohtajistoon olisi haluttu sulkea pois, olisi jäsenen sijaan käytetty termiä varsinainen jäsen.

§ 81
§ 82

Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen pe
ruuttamiseksi
Valtuutettujen puheenvuorot ja aloitteet/Kvalt
13.11.2018

Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa valtuuston 13.11.2018 päätökset laillisiksi ja
päättää panna ne täytäntöön.
Päätös:
Pykälän 80 laillisuusvalvonnan ja täytäntöönpanon käsittelyn
kohdalla jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että kunnanvaltuuston
päätöstä 13.11.2018 § 80 teknisen lautakunnan 2.
varapuheenjohtajan valinnasta ei panna täytäntöön vaan asia
saatetaan valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi.(Esitys
kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.) Jäsen Ahti Ovaskainen
kannatti Mertaniemen esitystä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty
vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten
asia ratkaistaan äänestämällä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät ’ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä,
kaksi (2) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pekka
Rajala, Antti Pekkala, Raija Palosaari, Marita Toivanen ja Sakari
Kautto. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi.
Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari ja Pekka Kenttälä.
Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen jättivät eriävän mielipiteen.
Puheenjohtaja totesi, että vs. kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 11 Tuula Mertaniemen ja Ahti Ovaskaisen esitys/eriävä
mielipide/Kunnanvaltuuston kokouksen 13.11.2018
päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano § 80
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Viranhaltijapäätökset ajalla 28.11. - 11.12.2018
Khall 18.12.2018 § 460
Kuntalain 107 §:n 2 mom. mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta.
Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa kansalaisten
mahdollisuutta valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä
mahdollista valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat).
Viranhaltijapäätöksistä laadittu pöytäkirja, päätösluettelo, on pidettävä yleisesti nähtävänä, ja päätökset on annettava tiedoksi samalla
tavoin kuin muutkin kunnan viranomaisen päätökset.
Oheismateriaalina luettelo toimialajohtajien tekemistä viranhaltijapäätöksistä tiedoksi kunnanhallitukselle.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Agnico Eagle Finland Oy:n ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesta
lupahakemuksesta Kittilän kaivoksen toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi ja
toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta
295/11.01.00/2018
Khall 18.12.2018 § 461
(Lisätietoja: Ympäristösihteeri, puh. 040 847 9552)
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kittilän kunnalta lausuntoa (lausuntopyyntö 18.10.2018 PSAVI/1079/2018) Agnico Eagle
Finland Oy:n ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien Kittilän kaivoksen toiminnan olennaista muuttamista ja toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Lausunto pyydetään toimittamaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle
viimeistään 21.11.2018. Kittilän kunnan lausunnolle on saatu lisäaikaa 20.12.2018 saakka.
Kyseessä on kaksiosainen hakemus. Toisessa osassa haetaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa toiminnan olennaiseen muuttamiseen, joka koskee tuotantomäärän nostamista tasolta 1,6 miljoonaa
tonnia vuodessa (1,6 Mt/v) tasolle kaksi miljoonaa tonnia vuodessa
(2 Mt/v) sekä muita pienempiä muutoksia. Näitä pienempiä muutoksia ovat: lupa tehdä maanalaisia louhintaräjäytyksiä tarvittaessa ympäri vuorokauden, lupa kuljettaa nostokuilun rakentamisen jälkeenkin kaivoksen pintaosista malmia louheautoilla maan pinnalle murskattavaksi ja edelleen rikastettavaksi sekä lupaa murskata maan
pinnalla rakennustarpeeksi soveltuvaa sivukiveä.
Samassa yhteydessä Agnico Eagle Finland Oy hakee myös ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kaivoksen tulevaisuudessa muodostuvien käsiteltyjen prosessivesien ja maanalaisen kaivoksen kuivatusvesien johtamiseksi uuteen purkupaikkaan Loukisen pääuomaan Sotkajokisuun alapuolelle. Purkuputkilinjan kokonaispituus on
noin 20 km. Ympäristölupahakemus koskee myös putkilinjan asentamista Loukisen pääuomaan, edellä mainittujen jätevesien purkamiseksi Loukiseen. Tuotannon nostamisen ja lisääntyvän kuivatusvesimäärän vuoksi lainvoimaisen ympäristöluvan mukaisia pitoisuus- ja
kuormitusrajoja haetaan muutettavaksi, niin että nikkelin, sulfaatin ja
antimonin rajoja nostetaan. Lisäksi hakija on pyytänyt määräämään
nikkelille ja nikkeliyhdisteille sekä sulfaatille ja antimonille sekoittumisvyöhykkeen Loukiseen purkupisteen alapuolelle. Sekoittumisvyöhykkeellä näitä aineita tai yhdisteitä koskevat ympäristölaatunormit
voivat ylittyä.
Purkuputken rakentamiseen liittyen yhtiö hakee vesilain mukaista lupaa purkuputken rakentamiseen Seurujoen, Kapsajoen sekä Aattasenojan ali. Tuotannon nostoon liittyen haetaan Seurujoesta otettavan prosessivesimäärän kasvattamiseen tasolta 250 m3/h tasolle
350 m3/h.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koska tuotannon kasvattaminen pyritään aloittamaan mahdollisimman pian, yhtiö hakee ympäristölupaa Seurujokeen johdettavien käsiteltyjen kuivatus- ja prosessivesien antimonin ja sulfaatin vuosikuormitusrajojen nostamiseen lainvoimaisessa ympäristöluvassa
sallitusta siihen saakka, kunnes uusi purkuputki on käytössä.
Lausuntopyyntö ja hakemuksen tiedoksiantokuulutus sekä Kittilän
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnot ovat esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat olleet luettavissa sähköisesti Aluehallinviraston lupatietopalvelussa (https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1465367).
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lausua asiassa seuraavaa:
Kittilän kunnan ympäristösuojeluviranomainen on antanut hakemuksesta oman lausunnon, samoin kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimiva Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuolto on antanut
hakemuksesta oman lausuntonsa.
Kittilän suurimmat toimialat ovat kaivosteollisuus ja matkailu. Nämä
molemmat ovat toimialoja, joilla on suuret kerrannaisvaikutukset.
Kaivoksen merkitys Kittilälle sekä koko Lapin maakunnalle on suuri,
kaivoksen vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niin työpaikkojen,
koulutuksen kuin verotulojenkin myötä. Kittilässä toimiva kultakaivos
Agnico Eagle Finland on yksi Euroopan suurimmista kultakaivoksista. Kaivos alihankkijoineen työllistää tällä hetkellä noin 1000 työntekijää, työntekijät ovat suurelta osin Pohjois-Suomesta, Lapista ja Kittilästä. Yli puolet kaivoksen työntekijöistä on Kittilän kunnan asukkaita ja 90 % työntekijöistä on Lapista.
Kultakaivoksella on myönteisiä vaikutuksia alueen elinvoimaan, alueelle on tullut kaivoksen myötä työpaikkoja, yrityksiä, verotuloja sekä
asukkaita. Kaivoksella on suuri vaikutus alueen julkisen sektorin verokertymään erityisesti tulo-, yhteisö-, kiinteistö-, sekä arvonlisäverotuksen osalta. Kaivostoiminnan synnyttämät kerrannaisvaikutukset
alueelle ovat myös huomattavat ja kaivosinvestointi onkin muuttanut
alueen elinkeinorakennetta monipuolisemmaksi. Kittilän kaivoksen
rakentamis- ja laajennusinvestoinnit sekä kaivoksen käyttökustannukset ovat heijastuneet myös muille toimialoille luoden merkittäviä
talous- ja työllisyysvaikutuksia. Kaivoksen toiminta paikkakunnalla
on luonut kysyntää ja työpaikkoja muillekin toimialoille. Alueen yleisen elintason nousu on johtanut myös kotitalouksien kulutus-kysynnän kasvuun, mistä ovat hyötyneet myös useat palvelutoimialat.
Kaivoksen merkitys Kittilälle sekä koko Lapin maakunnalle on suuri,
myönteiset vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle Pohjois-Suomessa.
Kittilän kaivoksen avaamispäätös tehtiin vuonna 2006, jonka jälkeen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kunnan kehityssuunta lähti merkittävään nousuun. Kaivoksen vaikutukset paikallis- ja aluetalouteen sekä työllisyyteen ovat olleet suuria. Vuonna 2006 tehdyn kaivospäätöksen jälkeen Kittilän kunnan
verotulot ovat kaksinkertaistuneet, lisäksi väestömäärä on noussut
noin 500 asukkaalla siitä huolimatta, että alueen ikärakenteesta johtuen kuolleisuus on ollut suurta. Vuoden 2006 kaivospäätöksen jälkeen Kittilän kunnassa sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes kolminkertaistunut.
Kaivosyhtiö, työvoimaviranomaiset sekä koulutusorganisaatiot ovat
tehneet merkittävää yhteistyötä paikallisväestön kouluttamisessa erilaisiin kaivoksen ammattitehtäviin. Kittilän kokonaistyövoimasta kaivostyöpaikat muodostavat merkittävän osan. Aiemmin väestökadosta kärsineen kunnan väkiluku ja syntyvyys ovat kääntyneet merkittävään nousuun viime vuosina. Kittilän kunta on aiemmin kamppaillut
samojen haasteiden edessä kuin muutkin Lapin pienet kunnat. Syrjäisten, harvaan asuttujen seutujen tyypillisiä ongelmia ovat väestön
ikääntyminen, nuorten poismuutto, yritysten ja työpaikkojen väheneminen sekä palveluiden heikentyminen. Kultakaivoksella on ollut
myönteisiä vaikutuksia näihin haasteisiin vastattaessa, alueelle on
tullut merkittävä määrä uusia työpaikkoja, yrityksiä, verotuloja sekä
asukkaita. Kittilän elinvoima kokonaisuudessaan on kasvanut huomattavasti kaivostoiminnan myötä. Yhä useammalla paluumuuttajalla on mahdollisuus saada koulutusta vastaavaa työtä paikkakunnalta. Lisäksi myös nuorille on avautunut uusia koulutus- ja työmahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä alueelle asettumiseen.
Kultakaivostoiminnasta kertyvät verotulot ovat Kittilän kunnan kokonaisbudjettiin nähden merkittävä osuus. Tämä on mahdollistanut
monipuolisten kunnallisten palveluiden tarjoamisen alueen väestölle
sekä monien kunnallisiin palveluihin liittyvien investointien toteuttamisen. Viime vuosina Kittilän kunta on pystynyt investoimaan merkittävästi rakentamiseen ja korjaukseen esimerkiksi koulujen, päiväkotien, liikuntahallin, terveyskeskuksen ja palvelukeskusten osalta.
Kittilässä on noin 650 yritystä, asukasmäärään nähden kymmenen
prosentin yritystiheys on korkea. Rakentamisinvestointi sekä kullantuotanto ovat heijastuneet myös muille toimialoille. Kaivoksen käynnistyminen paikkakunnalla on luonut kysyntää ja työpaikkoja usealle
toimialalle muun muassa kunnossapitopalveluihin, logistiikkapalveluihin, maanrakennus- ja rakennusteollisuuteen, majoitus- ja ravitsemuspalveluihin sekä terveydenhuoltoon. Alueelle sijoitettu kaivosinvestointi on lisännyt sijoittajien, yritysten sekä muiden sidosryhmien
uskoa alueeseen, mikä on heijastunut myös myönteisesti muille toimialoille kuten matkailuun.
Lapissa on potentiaalia kaivostoiminnan kehittymiselle. Kittilän lähialueilta on tehty valtauksia, jotka saattavat tulevaisuudessa johtaa
laajempaan kullantuotantoon. Toimialana kaivosala on merkittävä
työllistäjä, koska tuotantoa ei voida siirtää halvan tuotannon maihin.
Lisäksi kaivosala on yksi harvoista uusista kasvualueista, joten sen
merkitys alueen tulevan elinvoimaisuuden ja asuttuna pysymisen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kannalta on erityisen suuri.
Kittilä sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä, joten Suomen mineraalistrategian toteuttamisessa ja Euroopan raaka-ainehuollon turvaamisessa alueella on keskeinen merkitys. Suomen ja Lapin kilpailukyky kaivannaisalalla perustuu maaperän varallisuuteen, laa-jaan
geologiseen tietopääomaan ja osaamiseen, teknologia- ja ympäristöosaamiseen, hyvään infrastruktuuriin, osaavaan työvoimaan, korkeaan koulutustasoon, vakaisin oloihin ja kehitysmyönteisyyteen.
Kittilän kallioperässä on useiden metallien tunnettuja varantoja ja
mahdollisuuksia uusien esiintymien löytymiseksi. Yhteiskunta tarvitsee mineraaliperäisiä raaka-aineita eri elämän osa-alueilla muun
muassa käyttötavaroissa, rakentamisessa, autoissa, elektroniikassa
ja monessa muussa toiminnassa.
Kittilän kultakaivos tulevaisuuden suunnitelmineen on merkittävä toimija Kittilän kunnan alueella paikallis- ja aluetaloudellisten sekä työllisyysvaikutusten näkökulmasta. Kaivoksella on huomattava myönteinen vaikutus Kittilän kunnan työllisyyteen ja elinkeinotoimintaan
sekä alueen talouteen. Kittilän kunta pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan Kittilän kaivoksen toimintaa ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävän toimintaperiaatteen mukaisesti. Kunnan toive on että kaivoksen toiminta jatkuu mahdollisimman pitkään.
Kaivoksen tuotantokapasiteetin kasvattaminen nähdään Kittilän kunnassa myönteisenä ja kannatettavana hankkeena. Hanketta toteutettaessa on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaivostoiminta on jatkossa sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävällä pohjalla.
Kaivoksen tuotantokapasiteetin kasvattaminen väistämättä lisää
myös kaivoksen aiheuttamia haittoja, mm. päästöjä ympäristöön.
Purkuputken rakentaminen myös muuttaa purkuputkilinjauksen alueen maankäyttöä ja vaikuttaa sekä yksityisiin maanomistajiin että
alueen poronhoitoon, mutta myös purkupisteen alapuoliseen vesistöalueeseen ja sen käyttöön. Kunnanhallitus haluaa tuoda esille, että purkuputken rakentamisesta mahdollisesti haittoja kärsivät osapuolet tulee huomioida ja heidän saada asianmukainen kompensaatio kokemistaan menetyksistä.
Suurimpana huolenaiheena Kittilän kunnassa nähdään kaivostoiminnan vesistöön ja pohjavesiin aiheuttamat päästöt ja muut haittavaikutukset. Kaivostoiminnan tuotantokapasiteetin kasvun myötä yhtiö hakee päästö- ja kuormitusrajojen nostoa lupamääräyksiin. Kaiken kaikkiaan kaivoksen vesistövaikutuksen tarkkailua tulisi jatkaa ja
myös täydentää sekä Seurujoessa että Loukisessa ja Ounasjoessa.
Erityisesti kaivoksen vaikutuksia suvantopaikkojen pohjasedimentteihin ja niissä eläviin eliöihin tulisi lisätä tarkkailuohjelmaan. Kaivostoiminnan kalastovaikutusten tarkkailua tulee myös tehostaa erityisesti
kalojen vaelluskäyttäytymisen ja kalojen haitta-ainepitoisuuksien
osalta. Kalojen vaelluskäyttäytymisen tarkkailuun voisi soveltua kaikuluotaimilla ja /tai kameroilla toteutettu, Loukisen suunnitellun purPöytäkirjan tarkastajat:
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kupisteen yläpuolelle asennettava kalalaskuri.
Tähän saakka kaivoksen jätevedet on johdettu kaivoksen vieressä
virtaavaan Seurujokeen, joka on pienehkö Loukisen sivujoki. Loukinen puolestaan laskee Levin kohdalla Ounasjokeen. Jätevesien aiheuttamien ympäristövaikutusten lieventämiseksi yhtiö hakee lupaa
purkuputkelle ja jätevesien johtamiseksi uuteen purkupaikkaan Loukisen alaosaan, Sotkajoen suun alapuolelle, n. 8 kilometriä Ounasjoesta, Loukisen suusta ylöspäin. Perusteena on Loukisen n. nelinkertainen virtaama ja siten haitta-aineiden pitoisuuksien jääminen
laimeammaksi verrattuna jätevesien johtamiseen nykyiseen purkupaikkaan Seurujoessa. Suunniteltu kaivoksen jätevesien purkupaikka Loukisessa sijaitsee joen kohdassa, missä veden virtaus on melko hidasta. Kahdeksan kilometrin matkalla purkupisteestä Ounasjokeen on pudotusta vain 1.5 metriä, eli veden virtausnopeus on alhainen. Loukisen vedenlaadun esitetään heikkenevän purkupisteen
alapuolella, mutta vaikutusten häviävän 1.5 km matkalla purkupisteestä alaspäin. Purettavien vesien sisältämä sulfaatti ja kloridi tekee jätevesistä tiheämpää kuin purkupaikan jokivesi. Tällöin jätevesi
pyrkii kerrostumaan joen pohjaan eikä sekoitu kunnolla jokiveteen.
Mitä hitaampaa virtaama on, sitä voimakkaampaa on edellä mainittu
kerrostuminen. Jos purettu jätevesi ei sekoitukaan esitetysti, voi vaikutuksia etenkin joen pohjaan ja pohjaeliöstöön esiintyä huomattavasti pidemmällä matkalla. Purkupiste ja sen muodostama likaisen
veden alue muodostaa ikään kuin tulpan, joka voi muodostaa vaellusesteen kaloille ja niiden pääsyn koko Loukisen vesistöön (valuma-alueen pinta-ala 1 717 km2) sekä lohikalakannoille että virkistyskalastukselle tärkeälle alueelle. Loukisen vesistö on arvioitu merkittäväksi lohen kutualueeksi, jos merilohi saadaan palautettua Kemijoen vesistöön Kemijoen alaosan voimalaitospatojen kalaportaiden
tms. kalaväylien rakentamisen seurauksena.
Loukisen alaosa on myös suureksi osaksi tulva-aluetta, jossa tulvan
aikana veden virtaus saattaa erityisesti matalan veden tulva-alueilla
pysähtyä lähes kokonaan. Loukisen vedenottamo ja pohjavesialue
sijaitsevat lähellä Loukisen suuta ja vedenottamo on tulvavaara-alueella sellaisella paikalla, että Loukiseen purettavien kaivoksen jätevesien haitta-aineita voi päätyä tulvan mukana vedenottamoon ja
pohjavesialueen maaperään. Maaperästä haitta-aineet voivat kulkeutua ajan saatossa edelleen pohjaveteen. Tämä riski tulisi huomioida jätevesien purkupaikan sijoittamisessa.
Kaivosyhtiö on esittänyt kaivoksen toiminnan vaikutuksen Seurujokeen loppuvan purkuputken rakentamisen myötä. Pintavalutuskentät
kuitenkin todennäköisesti alkavat päästää turpeeseen sitoutuneita
haitta-aineita käytöstä poiston jälkeen niin että haitta-aineita kulkeutuu pintavalutuskentiltä edelleen Seurujokeen sade- ja sulamisvesien mukana. Purkuputkella voi olla myös muita haitallisia vaikutuksia Seurujokeen. Nyt kaivos laskee Seurujokeen purkuvesiä n. kaksi
kertaa sen verran mitä joesta otetaan rikastamolle vettä. Seurujoen
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vettä valuu myös jonkin verran kaivoksen maanalaisiin osiin. Jos vedenottoa lisätään ja Seurujoen vettä valuu kaivokseen aikaisempaa
enemmän, voi Seurujoen vesimäärä vähetä pahimmillaan haitallisessa määrin kun kaikki purkuvedet johdetaan purkuputkea pitkin
Loukiseen. Näin suuri veden vähenemä Seurujoessa saattaa vaikuttaa joen ekologista tilaa heikentävästi. Myös nämä haittavaikutukset
ja niiden vähentäminen tulee huomioida lupapäätöstä tehtäessä.
Purkuputken purkupaikasta ei saisi aiheutua riskiä Loukisen pohjavesialueelle ja Loukisen vedenottamolle, eikä kaivoksen jätevesien
purkamisella saa heikentää Loukisen vesistön kalakantoja ja merilohen palautusmahdollisuuksia Ounasjoen vesistöön.
Kunnanhallitus on jo aikaisemmissa lausunnoissaan hankkeen Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Khall 24.01.2017 § 19) ja
purkuputken kaivoksen apualuelupahakemuksesta (Khall
16.01.2018 § 27) esittänyt, että kaivosyhtiö selvittäisi purkuputkilinjaukselle vaihtoehdon, missä jätevesien purku tapahtuisi suoraan tai
sekoituskanavan kautta Ounasjokeen. Myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunnoissa koskien nyt lausuttavana olevaa hakemusta esitetään purkuputken purkupaikan sijainnin muuttamista.
Kunnanhallitus esittää edelleen, että tämä linjausvaihtoehto, jossa
purkupaikka tulee Ounasjokeen, tulee selvittää perusteellisesti ennen purkuputken rakentamista ja käyttöönottoa. Purkupaikan siirtäminen Ounasjokeen poistaisi kokonaan Loukisen vedenottamolle ja
pohjavesialueille mahdollisesti aiheutuvan pilaantumisriskin ja todennäköisesti poistaisi myös riskin vaelluskalojen karkottumiselle.
Kaivoksen aiheuttama vesistön pilaantuminen purkuputken rakentamisen jälkeisistä vesistöpäästöistä poistuisi tämän ratkaisun myötä
lähes kokonaan koko Loukisen valuma-alueelta ja varmistaisi siten
Loukisen vesistön luonnon ja ympäristön mahdollisimman hyvän tilan sekä vesistön kalatalous- ja virkistyskäytön Kittilän asukkaiden ja
myös matkailijoiden toimesta. Kaivoksen jätevesien purkupisteen
siirtäminen Ounasjokeen tukee siten myös Levin matkailuelinkeinon
tavoitteita kesämatkailun edistämiseksi turvaten Loukisen vesistön
käyttömahdollisuudet myös matkailun tarpeisiin. Ounasjokeen kohdistuvat haittavaikutukset ovat kutakuinkin samat, oli purkupaikka
sitten nyt esitetyssä paikassa Loukisessa, tai Ounasjoessa Loukisen
suun alapuolella. Ounasjoen virtaama on n. kahdeksankertainen
Loukisen virtaamaan verrattuna ja sekoittuminen Ounasjoessa on
huomattavasti tehokkaampaa kuin Loukisessa johtuen selvästi suuremmista vesimassoista sekä voimakkaammasta virtaamasta ja koskipaikoista heti Loukisen suun alapuolella.
Purkuputken rakentamisesta huolimatta erityisesti kuivatusvesien
puhdistamista ennen jätevesien purkua vesistöön tulee tehostaa ja
kehittää, sillä purkuputken käyttöönoton myötä pintavalutuskenttien
puhdistusvaikutus poistuu ja purkuvedet päätyvät vesistöön vähemPöytäkirjan tarkastajat:
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män puhdistettuina kuin tällä hetkellä. Kaivosalueella olevien pintavalutuskenttien käytöstä poiston ja Seurujoen vedenvähenemän
haittavaikutusten ja riskien pienentämiseksi tulisi harkita, että osa
puhtaimmista purkuvesistä laskettaisiin myös purkuputken valmistumisen jälkeen Seurujokeen, mahdollisesti pintavalutuskenttien kautta.
Tiivistäen kunnanhallitus toteaa, että Kittilän kultakaivoksen tuotantokapasiteetin kasvattaminen nähdään kunnassa myönteisenä ja
kannatettavana hankkeena. Tässä lausunnossa esitettyjen ympäristönäkökohtien huomioimisen jälkeen kaivoksen hanke on kunnan
näkökulmasta ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ja edistää
kunnan elinvoimaisuutta.
Päätös:
Jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että kunnanhallitus päättää lisätä
lausuntoon seuraavan maininnan: Kunnanhallitus päättää yhtyä
rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2018 § 165 kohdalla
antamaan lausuntoon. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Ovaskaisen
esitystä.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Ahti Ovaskaisen esittämällä
lisäyksellä.
__________
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Kuntouttavan työtoiminnan korvauksen muuttaminen 1.1.2019 alkaen
144/12.05.05/2017
Khall 20.11.2018 § 411
(Lisätietoja: Controller, puh. 040 672 4257)
Kuntouttava työtoiminta on osa työllistämistoimenpiteitä ja sosiaalihuollon palvelua pitkään työttömänä olleille henkilöille.
Kunta saa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä valtiolta korvausta 10,09 euroa/toteutunut toimintapäivä/henkilö. Kunta hakee
korvaukset jälkikäteen niiltä päiviltä, jolloin henkilö on osallistunut
työtoimintaan.
Kolmannen sektorin toimijoille (seurakunta, kyläyhdistykset, urheiluseurat paliskunnat ja muut yhdistykset sekä järjestöt) jotka ovat täyttäneet lain kriteerit ja jotka ovat laatineet erillisen yhteistyösopimuksen kunnan kanssa on maksettu järjestämisavustuksena sama
10,09 euroa/toteutunut toimintapäivä/henkilö kuin mitä kuntakin on
saanut.
Kuntouttavan työtoiminnan monipuolistamiseksi ja vaihtoehtojen lisäämiseksi tarvitsemme uusia ja eri puolilta kuntaa kuntouttavan
työtoiminnan paikkoja. Tämän mahdollistamiseksi on esitetty, että
kolmannen sektorin toimijoille maksettavaa järjestämisavustusta korotettaisiin 15 euroon/toteutunut toimintapäivä/henkilö.
Kuluvana vuonna avustuksia on maksettu tähän mennessä yhteensä 1 144 euroa. Jos summaa kasvatetaan 15 euroon ei siltikään ole
kyse kunnan kannalta olennaisesta muutoksesta. Summaa kasvattamalla saadaan todennäköisesti aktivoitua uusia palveluntarjoajia.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunnan kanssa kuntouttavan
työtoiminnan sopimuksen tehneille kolmannen sektorin toimijoille
maksetaan 1.1.2019 alkaen 15 euroa/toteutunut toimintapäivä/henkilö.
Päätös:
Päätettiin palauttaa valmisteluun.
__________
Khall 18.12.2018 § 462
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämisestä.
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Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on




ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan
ja muihin palveluihin

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.
Lain keskeisenä ajatuksena on tiivis yhteistyö kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) kesken.
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon
viranomainen laativat asiakkaan kanssa.
Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan
henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.
Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.
Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen
mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa
asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä,
hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.
(Lähde: https://stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta)
Nyt käsiteltävänä olevan esityksen tavoitteena on tarjota lisäkannustinta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi ja lisäksi sosiaalihuoltolaissa ja laissa kuntouttavasta työtoiminnasta tarkoitettujen tavoitteiden toteutumiseksi, jotta väyliä takaisin työelämään olisi kattavasti saatavilla myös pitkäaikaistyöttömille.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunnan kanssa kuntouttavan
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työtoiminnan sopimuksen tehneille kolmannen sektorin toimijoille
maksetaan 1.1.2019 alkaen 15 euroa/toteutunut toimintapäivä/henkilö.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Ennakkokäsityksen antaminen ja määrärahan varaaminen/Ennakkoliittymämaksut
Levin Vesihuolto Oy:lle
85/02.02/2018
Khall 18.12.2018 § 463
Kuntalain 39 §:n 6 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata
kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.
Kunnan omistajaohjauksesta säädetään kuntalain 46:ssä, kunnan
tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta 47 §:ssä ja konsernijohdosta 48 §:ssä.
Kuntalain 46 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.
Kuntalain 46 §:n 2 momentin mukaan toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan
käyttöön.
Kuntalain 47 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Kuntalain 47 §:n 3 momentin mukaan konserniohjetta sovelletaan
kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen
omistajaohjaukseen.
Kuntalain 47 §:n 4 momentin mukaan konserniohjeessa annetaan
tarpeelliset määräykset ainakin:
1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5) konsernin sisäisistä palveluista;
6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.
Kuntalain 48 §:n 1 momentin mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään
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konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta.
Kuntalain 48 §:n 2 momentin mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen
määräämät viranhaltijat. Kuntakonsernia johdetaan erillisen konserniohjeen mukaisesti.
Tämänhetkinen kunnan omistusosuus Levin Vesihuolto Oy:stä on
94,20 % ja yhtiö kuuluu Kittilä-konserniin.
Kittilän kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on ennen
omaa päätöksentekoaan selvitettävä konsernijohdon ennakkokäsitys asiaan silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen.
Hallintosäännön 22 §:n 8. kohdan mukaan kunnanhallitus antaa
kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa.
Kittilän kunta ja Levin Vesihuolto Oy ovat käyneet neuvotteluja kunnan omistuksessa olevien kaavoitettujen maa-alueiden osalta. Tällä
hetkellä Levin Vesihuolto Oy:n vesihuoltoverkoston piirissä on yhteensä 467 myymätöntä tonttia, joilta tuloutumatonta vesihuollon liittymämaksua on yhteensä 6,7 milj euroa.
Kittilän kunnan ja Levin Vesihuolto Oy:n neuvotteluiden johdosta
kunnanhallitukselle esitetään kahta vaihtoehtoista mallia ratkaista
vesihuollon ennakkoliittymämaksuja koskeva asia. Vaihtoehto A:n
mukaan Levin Vesihuolto Oy voisi periä kunnalta ennakkoliittymämaksua 50 % uusille kaavoitetuille alueille rakennettavan vesihuollon ja viemäröinnin osalta jo etukäteen. Kunta voisi tässä vaihtoehdossa sisällyttää ennakkoon perityn liittymämaksun tontin myynnin
yhteydessä myytävään liittymismaksuun/osaliittymismaksuun ja tontin myynnin yhteydessä vesihuollosta ennakkoon peritty maksu tuloutuisi takaisin kuntaan. Vaihtoehto A aiheuttaa talousarvioon lisämäärärahatarpeen kohtaan muu toiminta / tonttien myynti, menokohta 80400. Menovaikutus on noin 388 000 euroa josta arvioitua tuloa
vuodelle 2019 on noin 38 000 euroa, joten nettovaikutus on noin
-350 000 euroa menokohdalle 80400.
Vaihtoehto B:n mukaan Levin Vesihuolto rakennuttaisi vesihuollon
uusille kaavoitetuille alueille omakustanteisesti ja kunta tarvittaessa
takaisi Levin Vesihuollon tarvitsemat lainat vesihuollon rakentamiseen liittyen ilman takausprovisiota. Vaihtoehto B:ssä kunnalta ei
peritä ennakkoliittymämaksua vesihuollon rakentamisesta kaavoitetuille alueille.
Budjettikirjassa vuodelle 2019 on linjattu (sivulla 20) Levin VesihuolPöytäkirjan tarkastajat:
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to Oy:n tavoitteeksi vuodelle 2019 mm. seuraavaa: ”suunnitelmallinen taloudenhoito: investointien omarahoitusaste vähintään 80 %
(liittymämaksujen osittainen ennakkoperintä toteutuvilla asemakaava-alueilla)”. Jotta tämä tytäryhtiön tavoite voisi toteutua, on myös
konsernijohdon otettava asiaan kantaa antamalla asiasta ennakkokäsitys.
Vesihuollon etukäteisliittymämaksut tuloutuvat takaisin kuntaan tonttien myyntien yhteydessä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan vesihuollon ennakkoliittymämaksujen perimisen kunnalta toteutuvilla asemakaava-alueilla
esitetyn vaihtoehto A:n mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle lisättäväksi budjettikirjaan
vuodelle 2019 menokohtaan 80400 muu toiminta / tonttien myynti lisämäärärahatarpeen edellyttämän menon eli 388 000 euroa ja tulon
38 000 euroa.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että vaihtoehto B
hyväksytään. Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Tuula Mertaniemen
esitystä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty
vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten
asia ratkaistaan äänestämällä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä äänestävät ’ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä,
kaksi (2) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pekka
Rajala, Antti Pekkala, Raija Palosaari, Marita Toivanen ja Sakari
Kautto. Ei-ääniä antoivat Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi.
Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari ja Pekka Kenttälä.
Puheenjohtaja totesi, että vs. kunnanjohtajan esitys on tullut
kokouksen päätökseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Tiedoksiannettavat/ajankohtaiset asiat
35/01.01.03/2018
Khall 18.12.2018 § 464
Vs. kunnanjohtaja antaa tiedoksiannon Lapin poliisille tehdystä tutkintapyynnöstä liittyen salassa pidettävien asiakirjojen oikeudettomaan luovutukseen.
Vs. kunnanjohtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
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Määrärahan siirto lukion korjaustöihin
33/10.03.02/2018, 140/02.02/2017
Teknlk 05.12.2018 § 122
Lukion remontin ulkovuoreen ja kuivatukseen on varattuna määrärahaa vuodelle 2018 yhteensä 200 000 €. Hanke kuitenkin päätettiin
muuttaa ikkunoiden saneeraustyöksi ikkunan tilkevälissä todettujen
epäpuhtauksien johdosta. Varsinaisessa tarjouskilpailussa ei saatu
yhtään tarjousta, neuvottelumenettelyn kautta saatiin pelkästään ikkunoista yksi 345 268 €:n tarjous, lautakunta päätti 11.6.2018 § 48
toteuttaa korjauksen laskutustyönä tuntiveloitushinnoin.
Kunnanhallitus on 18.09.2018 § 307 siirtänyt kohteelta 97505 Lukkarin koulu määrärahaa 130 000 € lukion kohteeseen. Yhteensä
kohteella on 330 000 €:n määräraha käytettävissä.
Määrärahaa on käytetty kirjanpidon ajosta 3.12.2018 yhteensä
358 262 €, josta noin 30 000 € on kunnossapitoon kuuluvia töitä.
Kohteen korjaustöitä on tehty mm.:
 ikkunoiden tiivistyskorjaukset on tehty luokkien, toimistotilojen, eteläisen porraskäytävän ja liikuntasalin osalla
 kellariin varastoitujen materiaalien poisto suoritettu
 kellarin korjauksen kohteena olevien lattioiden pinta on jyrsitty, desinfioitu ja lämpökäsitelty
 tilojen tehosiivous suoritettu useampaan kertaan.
 eteläpuolen rappukäytävän ikkunat uusittu
 sisäilmatutkimuksia on tehty lisää
 asennettu ROL-kanavat luokkiin
 tehty suunnitelma kellarin ilmanvaihdon muutokseen
 uusittu kaksi äänenvaimenninta
 ilmanvaihtokanavat puhdistettu
 ensimmäisen kerroksen käytävän alakattorakenteet purettiin,
poistettiin kaikki kuitulähteet pinnoilta ja putkista, suoritettiin
siivous, suoritettiin pölysidontamaalaus, asennettiin uudet
putkistoeristeet, suoritettiin ilmanvaihtokanavien vuotokohtien
tiivistykset, tiivistettiin luokkiin ym. tiloihin menevät läpiviennit
palonkestomassalla, tehtiin muutokset ROL-kanavien asennuksia varten (koteloinnit, läpiviennit ym.)
 asennettiin uudet akustiikka levyt käytävän kattoon, tehtiin
loppusiivous, otettiin kuitu näytteet, joka jälkeen vielä tehtiin
loppusiivousta
Toteutuksen piirissä on myös rakennuksen liikuntasalin ikkunat.
Lisämäärärahantarve tälle vuodelle on kiinteistötoimen arvion mukaan 130 000€:
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05.12.2018
18.12.2018

laskuttamattomat osuudet ikkunatyöstä
käsittelemättä olevat laskut
loppujen ikkunoiden tiivistyskorjaukset liikuntasalin päädyssä
tasoitus- ja maalaustyöt
sisäilma-asiantuntijan kustannuksia
siivoustyöt

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää siirtää investointikohteesta 097534 (Könkään koulu as. remontti, ulkotyöt) 130 000 €:n määrärahan investointikohteelle 097518 (Lukio).
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 18.12.2018 § 465
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 453-454, 456, 458-461, 463-465
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.
Muutoksenhakukielto
§:t 451-452
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT
Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Oikaisuvaatimus
§:t 455, 457, 462
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
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/ (toimielin)
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 tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

30/2018

37

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnanarvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon*.
Oikaisuvaatimus
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ (toimielin)
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun
puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300

Kunnallisvalitus
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen 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 johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
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jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan
päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että
viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat 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. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät
arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä
1.1.2018 oli 250 euroa.)
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.

Hallintovalitus
Hallintovalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

30/2018

42

Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran
puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa,
että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.
Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Valitusasiakirjat 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.
Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei
tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä
1.1.2018 oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
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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.
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