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Lepola Sauli
Linnala Maija
Mäkitalo Jussi
Poti Jukka
Pääkkölä Matti
Ylinampa Sanna
Erkkilä Akseli
Fagerholm Raili
Kantola Susanna
Korva Merja
Mäkitalo Markku
Mäntymaa Vuokko
Nevalainen Paula
Rantajääskö Tapani
Saarela Mikko
Salmi Jukka
Salonen Tarmo

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tehtävä
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
3. varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
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varajäsen
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Lisätiedot

Poissa § 7

Läsnä § 7

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
VM:n päätös 19.6.2018
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VM:n päätös 19.6.2018
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Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Puheenvuoroja pyydettiin seuraavasti:
varavaltuutettu Outi Marttila kysymystä varten
varavaltuutettu Maarit Niskanen kysymystä varten
valtuutettu Tuula Mertaniemi kysymystä varten
Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot pidettäväksi kokouksen
lopuksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 5 - 11

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Kenttälä ja Toni Kenttälä.

Allekirjoitukset
Aki Nevalainen
Puheenjohtaja

Tuija Lång
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 7.3.2019
Pekka Kenttälä

Toni Kenttälä

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 7.3.2019 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 7.3.2019
Tuija Lång
Controller

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pienhankintaohjeen päivittäminen
42/00.01.01/2016
Khall 22.01.2019 § 15
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh 040 7459 830)
Kittilän kuntaan on laadittu pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon (hankintalain 25 §) alittavien hankintojen toteuttamista varten.
Pienhankintoja ei säätele hankintalaki, mutta niitä säätelevät EU:n
perustamissopimuksen mukaiset yleiset periaatteet eli tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet.
Voimassa oleva pienhankintaohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa
(Kvalt 22.01.2018 § 11) ja se on voimassa 6.3.2018 lähtien. Tavoitteena pienhankinnoissa on tarkoituksenmukaisen ja laadukkaan
tuotteen tai palvelun saaminen kustannustehokkaaseen hintaan.
Pienhankinnat toteutetaan kevyillä ja joustavilla menetelmillä. Tavoitteena on saada luotettava näkemys hankittavan tavaran tai palvelun hintatasosta.
Pienhankintaohjeessa on määritelty eurorajat pienhankintojen toteutustavoille. Toteutustapoja ovat suorahankinta, hintatiedustelu ja
sähköinen tarjouskilpailu. Suorahankinta toteutustapana on mahdollinen myös sille määritellyn eurorajan ylittävissä hankinnoissa seuraavilla perusteilla:





hankittavaa tuotetta ei ole todennettavasti muualta saatavissa
tai
kysymyksessä on lisähankinta tai
kysymyksessä on poikkeuksellinen kiiretilanne, joka ei johdu
hankintayksiköstä tai
hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen

Toteutustapoja koskevia poikkeuksia on kirjattu koskemaan hankintoja, joiden kansallinen kynnysarvo poikkeaa merkittävästi ns. tavallisista tavara- ja palveluhankinnoista: rakennusurakat, sosiaali- ja terveyspalvelut, erityispalvelut sekä käyttöoikeussopimukset.
Valtiovarainministeriö on omassa hankintaohjeessaan todennut, että
”hankintayksiköt voivat määritellä hankintaohjeessaan hankinnan
vähäisen arvon eli suorahankinnan raja-arvon, jonka alle jäävät hankinnat voidaan tehdä kilpailuttamatta. Hankinnan vähäisen arvon
määrittelyssä kannattaa ottaa huomioon hankintayksikön hankintoihin käytettävissä olevat määrärahat, hankintojen luonne, hankintakategoria ja muut erityisseikat. ” (Valtion hankintakäsikirja 2017, osa
II Pienhankinnat 2017, sivu 62)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pienhankintaohjeen soveltamisen aikana on ilmennyt tarve seuraaviin muutoksiin ja lisäyksiin pienhankintaohjeissa:
1) Lisäys poikkeuksiin, joissa suorahankinta pienhankinnoissa
mahdollinen, pienhankintaohjeen sivu 5:
Rakentamiseen ja rakennusten tutkimiseen liittyvät suunnittelupalvelut, joissa palvelun toimittajalle on todennettavasti jo syntynyt tunnettu asiantuntijuus kohteesta, voidaan hankkia suorahankintana kohdassa 1 esitetyllä tavalla suoraan yhdeltä toimittajalta, kun niiden arvo jää alle 20 001 €. Hankinnasta tulee laatia sisäinen muistio, jossa
perustellaan kohteen tunnettu asiantuntijuus kyseisen toimittajan
osalta.
Perustelu:
Rakentamiseen ja rakennusten tutkimiseen liittyvät suunnittelupalvelut vaativat hyvän lopputuloksen saamiseksi syvällisen perehtymisen
kohteeseen. Suunnittelupalveluiden tarve ilmenee usein nopeaa
reagointia vaativassa tilanteessa ja aikataulussa. Kokonaan uuden
tekijän kilpailuttaminen ja perehdyttäminen kohteeseen vie aikaa ja
hidastaa korjaus- tai toteutusprosessia, minkä voidaan katsoa tarkoittavan, että tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn.
2) Muutos rakennusurakoiden hankintamenettelyohjeisiin, pienhankintaohjeen sivu 5:
Rakennusurakat, joissa hankintalain asettama raja on 150 000 €, toteutetaan kilpailutus Cloudia Pienhankinnan kautta hankinnan arvon
ylittäessä 60 000 €. Kun rakennusurakan ennakoitu arvo on 20 001
€ - 60 000 €, toteutetaan hankinta taulukon menettelyllä 2 Hintatiedustelu. Kun ennakoitu arvo jää alle 20 001 €, voidaan tehdä taulukon kohdan 1 tarkoittama hankinta suoraan yhdeltä toimijalta.
Perustelu:
Kuten VM:n pienhankintaohjeessa vuodelta 2017 (Valtion hankintakäsikirja 2017, osa II Pienhankinnat 2017, sivu 62) todetaan, koska
pienhankinnoissa ei ole säädeltyjä hankintamenettelyjä, voidaan tarjouskilpailu toteuttaa kevyesti. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo on 150 00 euroa. Rakennusurakoissa iso osa alle 60 000 €
urakoista on erittäin kiireellisiä ja hankintatarpeeseen tulee voida
reagoida nopeasti. Näiden hankintojen osalta on tarve nopealle ja
sujuvalle hankintaprosessille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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3) Maininta tilaajavastuulaista, lisäys pienhankintaohjeen sivulle 9:
Tilaajavastuulaki voi soveltua pienhankintaan, jos hankinnan arvo
ylittää tilaajavastuulain soveltamisrajan eli on yli 9 000 euroa ilman
arvonlisäveroa tai jos palvelu on kestoltaan yli 10 päivän työsuoritus
ja työ on tavanomaisesti hankintayksikön tiloissa tehtävä työsuoritus
tai palvelu. Tilaajavastuulain selvitykset on pyydettävä viimeistään
ennen kuin hankinnasta tehdään tilaus tai sopimus. Selvitykset eivät
saa olla 3 kk vanhempia.
Perustelu:
Osaa pienhankinnoista koskee myös tilaajavastuulaki. Hankkijoiden
etu on, että maininta tästä laista tuodaan myös pienhankintaohjeeseen.
4) Korjaus kappaleeseen TAUSTAA, sivu 3
Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet päätetään vuosittain osana
talousarviokäsittelyä ja ne ovat osa kunnan talousarviota.
Perustelu:
Vuoden 2018 päätettiin, että hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet eivät ole hankintaohjeiden liite vaan osa talousarviota.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
päivitetyn pienhankintaohjeen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Kvalt 04.03.2019 § 5
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Kittilän kunnan pienhankintaohje/Hyväksytty Kvalt
4.3.2019 § 5
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Eron myöntäminen Anniina Kärjelle varavaltuutetun tehtävästä
113/00.00.01/2017
Khall 22.01.2019 § 20
Anniina Kärki on 8.1.2019 kirjeellään pyytänyt eroa kunnallisista
luottamustoimista paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Anniina Kärki on perussuomalaisten 3. varavaltuutettu kunnanvaltuuston väliaikaisessa kokoonpanossa.
Kuntalain 70 §:n 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen
on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Edellä mainitun mukaisesti Kärki menettää vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton vuoksi.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää
eron Anniina Kärjelle kunnanvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Kvalt 04.03.2019 § 6
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksyminen
264/10.02.03/2017
Khall 12.02.2019 § 29
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri, puh: 040 762 2917)
Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos on
lähtenyt vireille Kittilän Aluelämpö Oy:n hakemuksesta. Tavoitteena
on ollut laajentaa nykyisen lämpölaitoksen ET-korttelia 369 ja lisätä
rakennusoikeutta vastaamaan tulevan lämpölaitoksen tarpeita. Kaavaehdotuksessa nykyisen lämpölaitoksen ET-korttelia 369 laajennetaan ja rakennusoikeutta nostetaan 2000 kerrosneliömetriä, jolloin
se vastaa tulevan lämpölaitoksen tarpeita.
Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen
asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.11. – 21.12.2018. Ehdotuksesta saatiin kuusi lausuntoa.
Kaavanlaatija on antanut vastineet saatuihin lausuntoihin ja lausunnot on huomioitu asemakaavassa ja selostuksessa.
Kittilän Aluelämpö Oy:n kanssa on tehty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b§) mukainen maankäyttösopimus, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 30.10.2018 § 348.
Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto ovat liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
hyväksyä Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Sakari Kautto ilmoitti olevansa esteellinen
käsiteltävässä asiassa, koska hän on Kittilän Aluelämpölaitoksen
hallituksen jäsen, ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Kvalt 04.03.2019 § 7
Päätös:
Valtuutettu Sakari Kautto poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn
ajaksi koska on Kittilän Aluelämpö Oy:n hallituksen jäsen.
Varavaltuutettu Aila Moksi tuli Kautton tilalle tämän asian käsittelyn
ajaksi.
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liite 2
Liite 3
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Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaava ja
asemakaavamuutos, Asemakaavaehdotus
Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaava ja
asemakaavamuutos, Kaavaselostus ja liitteet
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Immeljärven pohjoispuolen asemakaava
425/10.02.03/2014
Khall 26.02.2019 § 45
Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917
Immeljärven pohjoispuolen asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on pidetty nähtävillä 26.11. – 27.12.2018. Saatujen lausuntojen kaavaehdotuksesta saatiin kuusi lausuntoa ja yksi muistutus.
Kaavanlaatija on antanut vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen.
Lausuntojen, muistutuksen sekä maanomistajien kanssa käytyjen
neuvotteluiden perusteella asemakaavaehdotukseen ja selostukseen on tehty nähtävillä olon jälkeen korjauksia ja täydennyksiä.
Muutokset on huomioitu laadittavassa korttelisuunnitelmassa sekä
rakennustapaohjeessa.
Kaavaselostuksessa on täydennetty asemakaavan vaikutusten arviointia koskien asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaa lähdettä sekä lisätty arvio valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteutumisesta. Korjauksia on tehty selostuksen kuvitukseen ja tekstiin
niin että se vastaa kaavaehdotukseen tehtyjä muutoksi.
Asemakaavaehdotukseen nähtävillä pidon jälkeen tehtyjä muutoksia
ovat Immeltien ja Immeljärven väliin osoitetun LV-alueen muuttaminen VL-alueeksi. Muutos on tehty maanomistajien ehdotuksesta,
kun oli todettu alueen soveltuvan huonosti suunniteltuun käyttöön.
Autopaikkamitoitus AO- ja RA-kortteleissa on korotettu kahteen autopaikkaan per asunto, jolloin se vastaa paremmin todellista tarvetta
ja käyttöä. Rakennus- ja ympäristö lautakunnan lausunnon pohjalta
määräystä rakennusten mittasuhteista RM-korttelissa on tarkennettu
ja rakennusten muotoa kuvaavat ohjeelliset merkinnät on poistettu.
ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti kaavamääräyksiin on lisätty
määräys hulevesien käsittelystä. Lisäksi Museoviraston lausunnon
mukaisesti suojeltuja rakennuksia (sr-1) koskevaa määräystä on täydennetty niin että "rakennuksen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet
ja taajamakuvan kannalta merkittävä luonne tulee säilyttää muutosja korjaustöissä, jolloin on oltava yhteydessä museoviranomaiseen".
Yksityishenkilön jättämän muistutuksen pohjalta korttelin1302 tontin
1 rajaa muutettiin niin että tontinrajan ja rakennusalueen väliin jää
neljä metriä. Tontin rajaa ei voi siirtää enempää, koska viereinen
VL-alue toimii hulevesien valumisalueena ja se tulee säilyttää riittävän leveänä. Lisäksi korttelin 1306 tontin 5 ja korttelin 1305 rajoihin
on tehty pieniä muutoksia katualueen puolelle, jolloin rajat ovat nykyisten kiinteistö rajojen mukaiset.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tehdyt muutokset eivät muuta kaavaa olennaisesti, eivätkä siten
vaadi kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista.
Maanomistajien kanssa on tehty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL
91b§) mukaiset maankäyttösopimukset, jotka kunnanhallitus on hyväksynyt 16.10.2018 § 328 - 334
Alueelle laadittava rakennustapaohje hyväksytetään erikseen kunnanhallituksessa.
Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on esityslistan ja pöytäkirjan
liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
1) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Immeljärven pohjoispuolen asemakaavan.
2) Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 04.03.2019 § 8
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4
Liite 5
Liite 6

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava, ehdotus
Immeljärven pohjoispuolen asemakaava, kaavaselostus
Immeljärven pohjoispuolen asemakaava, Kaavanlaatijan
vastineet
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Varavaltuutetun määrääminen
113/00.00.01/2017
Kvaalilk 18.01.2019 § 1
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2018 §:n 66 kohdalla
myöntänyt eron Annikki Auttille 1.1.2019 varavaltuutetun tehtävästä
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Annikki Autti on vuoden 2017 kunnallisvaalien tuloksen perusteella
Perussuomalaisten 3. varavaltuutettu.
Sihteeri:
Keskusvaalilautakunta määrää kunnanvaltuuston alkuperäiseen kokoonpanoon Annikki Auttin tilalle Perussuomalaisten 3. varavaltuutetuksi Kimmo Alan 1.1.2019 lukien.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Keskusvaalilautakunta lähettää päätöksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
__________
Khall 26.02.2019 § 66
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen.
Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 04.03.2019 § 9
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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§ 67
§ 10
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Varavaltuutetun määrääminen väliaikaiseen valtuuston kokoonpanoon
113/00.00.01/2017
Kvaalilk 18.01.2019 § 2
Valtiovarainministeriö on 19.6.2018 tekemällään päätöksellä pidättänyt luottamushenkilöitä Kittilän kunnan luottamustoimista siihen
saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet rikosasioissa on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
Pidättämispäätöksen jälkeen valtuusto kokoontuu väliaikaisella kokoonpanolla (keskusvaalilautakunta 9.3.2018 § 28), jossa luottamustoimessa pidätettyjen tilalle on nostettu esteettömät valtuutetut
ja varavaltuutetut.
Perussuomalaisten varavaltuutettu Annikki Autti ja väliaikaiseen valtuuston kokoonpanoon varavaltuutetuksi nostettu Anniina Kärki ovat
eronneet luottamustoimista paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Perussuomalaisilla on kolme (3) valtuutettua ja heillä tulee olla sama
määrä varavaltuutettuja.
Ko. henkilöiden eron jälkeen Perussuomalaisten varavaltuutetuttuja
on jäljellä enää yksi (1) eli Ala Kimmo, joka on noussut Annikki
Auttin tilalle alkuperäiseen valtuuston kokoonpanoon.
Sihteeri:
Keskusvaalilautakunta nostaa Perussuomalaisten 2. varavaltuutetuksi Ulla Majavan ja 3. varavaltuutetuksi Tuomo Körkön kunnanvaltuuston väliaikaiseen kokoonpanoon.
Perussuomalaisten varavaltuutetut väliaikaisessa valtuuston kokoonpanossa ovat:
1. Ala Kimmo
2. Majava Ulla (nostettu varalle)
3. Körkkö Tuomo (nostettu varalle)
Keskusvaalilautakunta lähettää päätöksensä kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§2
§ 67
§ 10
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18.01.2019
26.02.2019
04.03.2019

Khall 26.02.2019 § 67
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen.
Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 04.03.2019 § 10
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanvaltuusto

§ 11

2/2019

15

04.03.2019

Valtuutettujen puheenvuorot ja kysymykset/Kvalt 4.3.2019
35/01.01.03/2018, 47/00.02/2016, 106/00.02.01/2015, 70/11.03/2016
Kvalt 04.03.2019 § 11
Puheenvuoroja käytettiin seuraavasti:
1.) Varavaltuutettu Outi Marttila esitti kolme kysymystä (kysymykset
kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä):
1.

2.

3.

Miksi sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan hallinto-oikeudelle jättämää valitusta ja kunnanhallituksen
26.2.2019 antamaa lausuntoa liitteineen ei annettu tiedoksi
4.3.2019 kunnanvaltuustolle?
Outi Marttilan kirjalliset kysymykset 21.1.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa liittyen kunnan joululahjoihin 2018 ja Kittilän
käräjillä tarjottuihin kahvituksiin. Kysymyksiin ei ole tullut vastausta.
Miksi Outi Marttilan ja Inkeri Yrityksen 19.12.2018 esittämiin
kysymyksiin ei ole tullut vielä vastausta.

Viimeiseen kysymykseen liittyen vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén
vastasi osittain suullisesti postin kulun osalta, josta on oltu Postiin
yhteydessä ja välitetty valtuutetuille Postilta saatu viesti.
2.) Varavaltuutettu Maarit Niskanen esitti kysymyksen liittyen Pakatin kylän Pahkavuoman veden nousuun ja aluekuivatuksen toteuttamiseen. Kysymys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.
3.) Valtuutettu Tuula Mertaniemi esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta kysymyksen liittyen sivistystoimenjohtajan viransijaisuuden
täyttämiseen ja siihen, miksi asiaan liittyvää viranhaltijapäätöstä ei
ole tuotu kunnanhallitukselle tiedoksi. Kysymys kokonaisuudessaan
pöytäkirjan liitteenä.
__________
Liitteet

Liite 7

Liite 8
Liite 9

Pöytäkirjan tarkastajat:

Outi Marttilan valtuustokysymys liittyen 1)
Sivistystoimenjohtajan erottaminen, sivistystoimenjohtajan
valitus P-S:n HAO:een, kunnanhallituksen lausunto
valitukseen 2) Vastaaminen Marttilan valtuustossa
21.1.2019 jättämiin kysymyksiin 3) Vastaaminen Marttilan
valtuustossa 19.12.2018 jättämään kysymykseen ja
OMK:n/Yrityksen valtuustossa 21.1.2019 tekemään
esitykseen
Maarit Niskasen valtuustokysymys liittyen Pakatin kylän
Pahkavuoman veden nousuun ja aluekuivatuksen
toteuttamiseen (asiasta jätetty kuntalaisaloite v. 2016)
OMK:n valtuustoryhmän
valtuustokysymys/Sivistystoimenjohtajan viransijaisuus

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 9 - 11
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.

Kunnallisvalitus
§:t 5 ja 6
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 (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.

Kunnallisvalitus
§:t 7 ja 8
Kunnallisvalitusohje
MUUTOKSENHAKUOHJEET KAAVAN JA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Valitusosoitus
Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. MRL 188 §:n 4 momentin mukaan kaavan tai
Pöytäkirjan tarkastajat:
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rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon
samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan KuntaL 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen
tietoon. KuntaL 140 §:n mukaan 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.
Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä
•
se, jota päätös koskee,
•
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
•
kunnan jäsen.
Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös
maakunnan liitolla jakunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia.
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
•
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
•
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
•
•
•
•

valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite,
puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi
todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin
lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
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.)
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään
kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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