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Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén esitti esityslistan asian nro 15. (pöytäkirjan § 83) käsittelyn aikana, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana asian numero 19. Vs. sivistystoimenjohtajan valinta (pöytäkirjan § 87), joka päätettiin käsitellä kokouksessa
asian numeron 15 (pöytäkirjan § 83) jälkeen.
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Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Kautto ja Pekka Kenttälä.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Sanna Ylinampa
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tauko pidettiin klo 16:54-17:08.
Kittilässä 15.3.2019

Sakari Kautto
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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.
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Kerran 100 vuodessa toistuvan tulvakorkeuden alapuolelle sijoittuvat
seuraavat rakennuspaikat:
Kortteli 1 tontit 1,2 ja 3
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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 21.01.2019 § 2
Päätös:
Matti Pääkkölä esitti, että Ounaslohen ranta-asemakaavaa ei hyväksytä esitetyssä muodossa, vaan se palautetaan valmisteluun. Perusteluna Pääkkölä esitti, että esitetyssä muodossa kaava vaikeuttaa
oleellisesti porotaloutta, eikä siinä ole otettu huomioon paliskunnan
edustajan lausuntoa. Kaavaan tulee tehdä paliskunnan vaatimat
muutokset ennen hyväksymistä. Kaava vaikuttaa suoraan ympärillä
olevien valtion maiden käyttöön, joten poronhoitolain 2 § tulee ottaa
huomioon.
Aki Nevalainen kannatti Matti Pääkkölän esitystä.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys on äänestettävä siitä, jatketaanko asian käsittelyä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa".
Ne, jotka kannattavat Pääkkölän esitystä, äänestävät "ei".
Kunnanvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkuusi (26) "ei" ääntä, ei yhtään "jaa" ääntä ja yksi (1) oli poissa.
Merkittiin, että "ei" ääniä antoivat Eetu Alatalo, Sirkka Hangasvaara,
Tiina Huilaja, Ville Jokela, Yrjö Vaara, Sakari Kautto, Kimmo Ala,
Pirkko Jauhojärvi, Tuomas Kääriäinen, Maija Linnala, Outi Marttila,
Tuula Mertaniemi, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen,
Ahti Ovaskainen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Jukka Poti, Matti
Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola, Esa Ylläsjärvi, Oula Vuolli ja Inkeri Yritys.
Puheenjohtaja totesi, että asia palautetaan valmisteluun.
__________
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Khall 12.03.2019 § 69
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Kunnanvaltuuston päätöksen, kvalt 21.2.2019 § 2, pohjalta kaavanlaatija on tehnyt vähäisiä tarkastuksia ranta-asemakaavaehdotukseen siirtämällä tontteja ja rakennuspaikkoja tulvariskin ehkäisemiseksi. Tehdyt muutokset koskevat vain yksityistä etua ja kaavanlaatija on kuullut erikseen niitä, joiden etua muutokset koskevat.
Tehtyjen muutosten jälkeen kerran 100 vuodessa toistuvan tulvakorkeuden alapuolelle merkittävästi sijoittuvat seuraavat rakennuspaikat:
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 22 tontit 1 ja 2
Palauttaessaan Ounaslohen ranta-asemakaavan valmisteluun kunnanvaltuusto on edellyttänyt, että ranta-asemakaavassa huomioidaan paliskunnan antama lausunto porojen ylityspaikoista ja kaavaan tehdään paliskunnan vaatimat muutokset. Kyrön paliskunta on
lausunnossaan vaatinut kortteleiden 21 ja 23 poistamista, koska ne
sijaitsevat porojen joen ylitys paikoilla. Lisäksi kunnanvaltuusto on
edellyttänyt Poronhoitolain 2§ huomioimista.
Kaavanlaatija on käsitellyt kunnanvaltuuston vaatimusta kaavaselosteessa sivulla 27 seuraavasti:
”Kittilän kunnanvaltuusto on tulkinnut päätöksessään 21.1.2019 § 2
poronhoitolakia virheellisesti. Lain 2 § 2 mom. tarkka sananmuoto
on: ”Tähän lakiin liittyvässä kartassa olevan rajan pohjoispuolella sijaitsevat valtion maat muodostavat erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen. Tällä alueella olevaa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle.” Lisäksi
lain yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 244/89, sivu 6) todetaan,
että erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen käytössä olisi
otettava poronhoito huomioon siten, että poronhoidolle ei saa aiheutua siitä huomattavaa haittaa. Lain perustelutekstin mukaan käytännössä tämä rajoitus kohdistuisi lähinnä metsätaloudellisiin toimenpiteisiin.
Ounaslohen ranta-asemakaava on kokonaisuudessaan yksityisessä
omistuksessa (ei valtion maata). Poronhoitolaissa ei ole yksityisen
maanomistajan maaomaisuuden itsemääräämisoikeutta rajoittavia
kohtia. Kittilän kunnanvaltuustolla ei lakiin perustuvaa oikeutta tulkita
poronhoitolakia laajemmin, mitä eduskunta on lakia säätäessään
Pöytäkirjan tarkastajat:
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päättänyt.”
Poronhoitolain 2 § koskee lakiin liittyvässä kartassa annetun rajan
pohjoispuolella sijaitsevia valtion maita, nämä valtion maat muodostavat erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen. Ranta-asemakaava sijaitsee kokonaisuudessaan yksityisomisteisella maalla, jolloin edellä mainittua poronhoitolain pykälää ei sovelleta siellä. Poronhoitolain 2 § ei ole tällöin lainmukainen peruste sille ettei kortteleita 21 ja 23 hyväksyttäisi.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO:2016:213 mukaisesti
kunta voi antaa kaavasta huomautuksia ja ehdotuksia mutta näillä ei
kuitenkaan voida rajoittaa maanomistajan oikeutta tuoda ranta-asemakaavaehdotus kunnan hyväksymiskäsittelyyn. Kunta voi päättää
maanomistajaa sitovasti vain ranta-asemakaava koskevan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Ranta-asemakaava ja -selostus, ehdotuksesta saadut lausunnot ja
muistutus sekä kaavanlaatijanvastineet 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 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 22 tontit 1 ja 2. Edellä mainittujen kortteleiden ja tonttien osalta kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se ei hyväksy ranta-asemakaavaa kyseessä olevien kortteleiden ja tonttien
osalta.
Päätös:
Kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivanen esitti, että asia jätetään pöydälle ja kunta pyytää Paliskuntain yhdistykseltä lausunnon
asiaan.
Marita Toivasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yksityishenkilön hakemus asemakaavan muuttamisesta ja laatimisesta, Levin
etelärinteen asemakaavamuutos
57/10.02.03/2019
Khall 12.03.2019 § 70
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
* * * * * * * * on hakenut asemakaavamuutosta ja asemakaavan
laajennusta omistamalleen määräalalle (* * * * * * * * * *) kiinteistöstä
* * * * * * * * * * *. Alue sijaitsee Levin etelärinteiden läheisyydessä,
alue on rajattu liitteenä olevaan karttaan.
Voimassa olevassa Levin ympäristön osayleiskaavassa alueelle on
osoitettu huoltoasema-aluetta (LH), matkailupalvelujen aluetta (RM),
joka on tarkoitettu matkailupalveluille, lomakylille, hotelleille ja muille
matkailua palveleville toiminnoille sekä retkeily- ja ulkoilualuetta
(VR-1).
Hakijan tavoitteena on saada alueelle noin 4000 kerrosneliömetriä
rakennusoikeutta loma-asemista ja hotellitoimintaa varten.
Kaavamuutosta ei ole huomioitu vuoden 2019 kaavoitusohjelmassa
mutta alue rajoittuu Etelärinteen asemakaavamuutos alueeseen ja
on järkevää ottaa mukaan ko. asemakaavamuutokseen.
Vs. kunnanjohtaja:
1. Kunnanhallitus päättää, että asemakaavamuutokseen ja
laajennukseen ryhdytään osana Levin etelärinteen
asemakaavamuutosta.
2. Kunnanhallitus päättää, että tekninen osasto laatii kaavoituksen
käynnistämissopimuksen hakijan kanssa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Firefox Gold Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Selkä, ML2018:0093
103/10.01.01/2016
Khall 12.03.2019 § 71
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Firefox Gold Oy on jättänyt Tukesille lupahakemuksen koskien Selkä – nimistä malminetsintälupa-aluetta. joka kohdistuu Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle. Alue sijaitsee noin 15 km Kiistalan kylästä itään.
Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 470,82 ha.
Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita.
Yhtiö etsii alueelta kultaa, nikkeliä, sinkkiä, kuparia, palladiumia, platinaa, hopeaa, kobolttia ja harvinaisia maametalleja.
Hakemuksen mukaan suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat lohkare-etsintä, kallion paljastaminen, moreeni – ja kallionäytteenotto ja
syväkairaus.
Hakemuksessa tutkimusmenetelmät on kuvattu seuraavasti:
Kilkka näytteenotto tapahtuu pintamoreenista iskemällä painolla
noin 2 cm:n halkaisijaltaan oleva metalliputki käsivoimin pintamaan
läpi Saatavan näytteen koko on noin 50-200 g. Näytteenottopaikalle
kuljetaan jalan putket kantaen. Kilkkatöitä ei suoriteta lintujen pesintäaikaan.
Cobra-näytteenotto tapahtuu samalla periaatteella kuin kilkka, mutta
iskuvaihe tapahtuu moottoroidusti. Kulkeminen näytteenottopaikalle
tapahtuu lumipeitteen aikana suksilla tai moottorikelkalla sekä kesällä ja syksyllä jalan. Näytteenottoa ei suoriteta lintujen pesintäaikana.
Pohjamoreeninäytteenotto tapahtuu moottoroidulla tela-alustaisella
iskuporauskalustolla. Noin 400 g:n suuruinen maanäyte porataan
noin 6 cm:n halkaisijaltaan olevalla putkikalustolla maapeitteiden läpi
niin läheltä peruskallion pintaa kuin mahdollista. Näytteenottoa ei
suoriteta lintujen pesintäaikana.
Tutkimusuran tarkoitus on paljastaa peruskallion pinta maapeitteen
alta. Työssä voidaan joutua käyttämään raskasta maansiirtokoneistoa. Raskaita, koneilla suoritettavia töitä ei tehdä lintujen pesintäaikana.
Timanttikairaus suoritetaan yllä olevien alustavien tutkimusten perusteella valituille kohteille. Timanttikairaus suoritetaan suljetulla vesikierrolla yhtiön hyväksi tuntemien urakoitsijoiden toimesta. TimantPöytäkirjan tarkastajat:
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tikairausta ei suoriteta lintujen pesintäaikana.
Hakemuksen mukaan toiminnasta voi syntyä meluhaittaa. Äänihaittaa aiheuttavia töitä ei tehdä lintujen pesintäaikana, jos on oletettavissa pesinnälle tapahtuvaa haittaa näytteenotossa tapahtuvan melun vuoksi. Hakemuksen mukaan alueella otetaan huomioon ja pyritään minimoimaan mahdollisen töiden aiheuttaman irtoaineksen kulkeutuminen jokiin ja puroihin
Hakemuksen mukaan suunnitellun malminetsinnän johdosta ei synny kaivannaisjätettä. Mikäli tutkimusten aikana paljastetaan kallio,
niin alue entisöidään.
Hakemuksen mukaan malminetsintätöiden arvioidaan alustavasti
kestävän vuosia. Mikäli näiden tutkimusten tulosten katsotaan olevan riittävät, mahdollisten mineralisoitujen kohteiden inventointikairauksia suoritetaan sen jälkeen vähintään 2 vuotta. Jos tällaisia potentiaalisia kohteita ei löydy, luovutaan malminetsintäluvasta.
Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Firefox Gold Oy:n lupahakemuksesta koskien Selkä – nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:
Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole
huomautettavaa.
Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä
alueen poronhoidolle.
Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hankintojen kilpailutusaikataulu 2019
Teknlk 05.03.2019 § 21
Teknisen toimen hoidettavat kunnan investointihankinnat ja teknisen
toimen käyttötalouspuolen hankinnat on pääosin aikataulutettu. Monen hankkeen kohdalla aikataulu on ehdollinen siitä syystä, että ko.
hankkeiden suunnittelija eivät välttämättä pysy niille sovituissa aikatauluissa.Toisaalta mm. vanhoissa rakennuksissa tulee esiin suunnittelun aikana ennalta arvaamattomia tekijöitä jotka omalta osin
muuttavat aikataulua.
Levin latusillan peruskorjaukseen on varattu 150.000 €:n määräraha
kuluvalle vuodelle. Hankkeen suunnittelu on mahdollista toteuttaa
vasta sulan maan aikana tehtävän katselmuksen pohjalta joten peruskorjauksen toteutuminen siirtyy vuoteen 2020. Suunnittelu toteutetaan kuluvana vuonna.
Mikäli hankinnat toteutuvat suunnitellussa laajuudessa, tulee hankkeiden valvontaan hankittavaksi lisää resursseja.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tiedoksi liitteenä olevan teknisen toimen hankintojen kilpailutusaikataulun.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 12.03.2019 § 72
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen toimen hankintojen kilpailutusaikataulun.
Päätös:
Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén täydensi esitystään seuraavasti:
Teknistä toimea pyydetään täsmentämään Sirkan uimarannan kunnostushankkeen aikataulua.
Vs. kunnanjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustaminen
Koululk 28.02.2019 § 9
(Lisätietoja: vs.varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 040 7162084)
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 18.6.2018 (§40) lakkauttaa
lastentarhanopettajan toimen, jonka sijoituspaikka oli Sirkan päiväkoti. Päätös opettajan toimen lakkauttamisesta tehtiin Sirkan toisen
päiväkodin johtajan viran perustamisen yhteydessä (pykälän otsikko:
Lastentarhanopettajan toimen muuttaminen päiväkodin johtajan viraksi).Tällä haluttiin varmistaa, että johtajaresurssin lisääminen voitaisiin toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti.
Varhaiskasvatuksen opettajaresursseja on tarkasteltu uudelleen
syksyllä 2018, uuden varhaiskasvatuslain voimaan astumisen jälkeen.
Varhaiskasvatuslain 37§ linjaa, että päiväkotiryhmän kasvatusvastuussa olevasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee
olla varhaiskasvatuksen opettajan (entinen lastentarhanopettaja) tai
sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen
opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan kelpoisuus. Siirtymäsäännöksen mukaan (varhaiskasvatuslaki 74§) edellä mainittu pykälä (37§) astuu voimaan 1.1.2030.
Tilanne tällä hetkellä:
Päiväkodin lapsiryhmässä tulee olla vähintään kolme (3) kasvatusvastuullista, joista
- varhaiskasvatuksen opettajia (joilla voi olla myös sosionomin koulutus) vähintään yksi kolmesta (1/3)
- muut vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajia
Vuoden 2030 alusta alkaen:
Päiväkodin lapsiryhmässä tulee olla vähintään kolme (3) kasvatusvastuullista, joista
- varhaiskasvatuksen opettajia vähintään kaksi kolmesta (2/3), joista
toinen voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi
- loput vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajia
Kittilän päiväkodeissa suhdeluku on tällä hetkellä pääsääntöisesti 1
opettaja/2 lastenhoitajaa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Suhdeluvun muutos tarkoittaa nykyisellä lapsimäärällä noin kahdentoista (12) varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustamista ja lähes vastaavan määrän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen
lakkauttamista vuoteen 2030 mennessä.
Suurin opettajaresurssin tarve on vuorohoidon ja esiopetuksen ryhmissä sekä ryhmissä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suurin vaje on tällä hetkellä Sirkan päiväkodin vuorohoidossa, jossa
varhaiskasvatuksen opettajia on vain yksi/ryhmä ja hoitoaika ryhmissä vuorokauden ympäri, kaikkina viikon päivinä.
Varhaiskasvatuksen opettajan toimen perustaminen on huomioitu
vuoden 2019 talousarviossa.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää perustaa varhaiskasvatuksen opettajan toimen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 12.03.2019 § 73
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy koululautakunnan esityksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys Köngäs-Hanhimaan maantien (Mt955) rakentamista koskevan
välirahoitussopimuksen tekemisestä väyläviraston ja Kittilän kunnan välillä
435/08.00/2012
Khall 12.03.2019 § 74
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,
Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Maantie 955 on seututieluokkainen maantie Kittilän Könkään kylän
ja Inarin taajaman välillä. Mt 955 parantamisesta välillä Köngäs-Hanhimaa on tehty tiesuunnitelma, jonka aloituskohta on maanteiden 956 ja 955 liittymästä noin 1,0 km Hanhimaan suuntaan.
Suunnitelman mukaan parannettava tieosuus on 12,6 km pituinen ja
se päättyy Hanhimaan kylän eteläpuolelle. Parannettava tieosuus on
kokonaan Kittilän kunnan alueella.
Suunnittelualueen loppuosasta erkanee vuonna 2010 valmistunut
uusi maantieyhteys (Mt 9554) Kiistalan kylään ja Suurikuusikon kultakaivokselle.
Maantie 955 on nykyisin pääosin 5-6 metrin levyinen mutkainen ja
kapea sorapintainen maantie. Nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h,
kyläalueiden kohdalla se on laskettu 60 km/h.
Vuonna 2010 tien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli tiesuunnittelualueen alkuosalla noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
loppuosalla noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen
osuus liikennemääristä on 5 %. Kaivokselle Mt 955 kautta suuntautuvan henkilöautoliikenteen määräksi on arvioitu noin 72 000 autoa
vuodessa.
Liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina johtuen
Suurikuusikon kultakaivoksen työmatkaliikenteestä ja matkailuliikenteen kasvusta. Tiesuunnitelmassa esitetään, että uusi tie rakennetaan kestopäällystettynä ja tien leveys on 8,0 metriä.
Agnico Eagle on Kittilän suurin ja merkittävin yksittäinen yritys, joka
työllistää kuljetuksineen ja alihankkijoineen ympärivuotisesti noin
900 työntekijää, ja vilkkaimpaan aikaan kesällä jopa hivenen yli
1000 työntekijää. Agnico Eagle on suunnittelemassa merkittävää investointiohjelmaa lähivuosille Kittilään, mikä mahdollistaa tuotannon
laajentamisen ja sen myötä edelleen työllisyyden kasvun ja luo erittäin myönteiset näkymät jatkon suhteen mm. kunnan verotulokertymän osalta. Yhtiön hallitus hyväksyi kaivoksen investointiohjelman
helmikuussa 2018.
Könkään lähialueella on myös merkittävää matkailualan ohjelmapalvelutoimintaa, ja matkailupalveluiden toimijat sekä alueella liikkuvat
matkailijat käyttävät Köngäs-Hanhimaa-tieosuutta. Tieosuutta käytePöytäkirjan tarkastajat:
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tään myös raskaan liikenteen kauttakulkutienä. Tieosuuden liikennemäärät ovat kasvusuunnassa kaivoksen laajentamissuunnitelmien ja
alueen matkailupalveluiden käytön lisääntymisen myötä.
Tiesuunnitelmassa esitettyinä vaikutuksina on kuvattu tien parantamisen ko. tieosuudella parantavan alueen liikenneyhteyksiä huomattavasti, parantavan Kittilä-Inari tieyhteyden kehittymistä ja käyttömahdollisuuksia, parantavan yhteyttä Suurikuusikon kultakaivokselle, jolloin työmatkaliikenne ja kaivoksen raskas huoltoliikenne voivat
käyttää suorinta tieyhteyttä, raskaan liikenteen tuottama häiriö asutukselle pienenee, alueen liikenneturvallisuus paranee geometrian
parantuessa ja yksityistiejärjestelyiden selkeytyessä. Tien rakentamisen ei ole todettu heikentävän Könkään ja Rautuskylän valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Hankkeen rakentamisen alustavaksi kustannusarvioksi on arvioitu
6,7 M€.
Valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti vuonna 2012 hallitusohjelmaan perustuneen toimeksiannon pohjalta edellytyksiä ns.
uusien rahoitus- ja budjetointimallien hyödyntämiselle liikenneinvestoinneissa. Työryhmän asettamispäätös löytyy valtioneuvoston hankerekisteristä hankenumerolla VM157:00/2011.
Raportissa esitellään ns. jälkirahoitusmalli (s. 16), jossa kunta tai yritys rahoittaa hankkeen investointivaiheen ja valtio maksaa takaisin
yhdessä tai useammassa erässä muutaman vuoden kuluttua, lähtökohtaisesti ilman korkoa. Mallista on käytetty myös nimitystä ”aikaistamismalli”. Jälkirahoitusmallin raportissa kuvattuna myönteisenä
piirteenä mainitaan mahdollisuus hankkeiden aikaistamiseen ja nopeampaan toteutukseen.
Liikenneministeri Anu Vehviläisen 20.9.2007 asettaman selvityshankkeen selvitysmies, valtiosihteeri Raimo Sailas on todennut liikenneinvestointeja koskevassa rahoitusselvityksessä 14.12.2007
kohdassa 3.3. Kuntien osallistuminen rahoitukseen (s. 13) seuraavaa:
”Kunnilla on usein suuria kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä intressejä koskien valtion vastuulla olevia liikennehankkeita. Erityisesti
tämä koskee kasvavia asutuskeskuksia ja selvimmin pääkaupunkiseutua. Rahoitusvastuun järjestämistä koskevat pelisäännöt valtion
ja kuntien välillä kaipaavat selkiyttämistä.
Ehdotukset (kyseiset hankkeet ovat luonteeltaan esimerkinomaisia):
=====
2. Hyväksytään periaate, jonka mukaan kunnat voivat saada aiennetuksi valtion hankelistalla olevia hankkeita rahoittamalla hanke korottomalla lainalla, jonka valtio maksaisi takaisin investoinnin hyväksytyn suunnitelman mukaisena ajankohtana. Näin voitaisiin aikaistaa
kuntien tärkeinä pitämiä hankkeita ilman, että valtion hankelistalla
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tapahtuisi ”etuilua”. Kyseessä olisi siis jälkirahoitusmallin sovellutus.
Esimerkkinä pienestä tämäntyyppisestä hankkeesta on tuotu esille
Norvatien eritasoliittymäjärjestelyt Valtatie 4:lle Rovaniemellä (alustava kustannusarvio 6-7 milj.euroa).”
Yle on myös aikanaan uutisoinut aiheesta silloisen liikenneministeri
Vehviläisen tiedonannon jo vuonna 2008 (kts.
https://yle.fi/uutiset/3-5829075). Uutisessa ministeri Vehviläinen toteaa seuraavasti: ”Osa investoinneista voidaan toteuttaa niin, että
kunnat tai yksityiset aloittavat hankkeen omilla rahoillaan ja valtio lunastaa investoinnin myöhemmin. - Esimerkiksi Talvivaarassa kaivosyritys maksaa ensin investoinnit ja valtio maksaa takaisin, tämä on
niin sanottu jälkirahoitusmalli. Samalla tavalla kunnat voivat aikaistaa liikennehankkeitaan maksamalla ensin itse, tavallaan antavat korottoman lainan”.
Lisäksi esimerkiksi Pohjois-Pohjaan ELY-keskus on myöntänyt ns.
jälkirahoitusmallilla Fennovoimalle sopimusvaltuutta 7,4 milj. € Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämiin tieinvestointeihin vuoden 2015 talousarviossa.
(Lähde:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/pohjois-pohjanmaa-vt8?p_p_id=122
_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_
mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_c
ategoryId=14404).
Myös kunnat, kuten Espoo on toiminut siten, että se on vauhdittanut
valtion tiehankkeiden toteuttamista rahoittamalla niitä ensi vaiheessa.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että kunta tekee Väylävirastolle ja ELY
–keskukselle liitteen mukaisen esityksen Köngäs-Hanhimaa maantien (Mt 955) rakentamista koskevasta jälkirahoitussopimuksesta.
Päätös:
Vs. kunnanjohtajan täydensi esitystään seuraavasti:
Samalla esitetään seututieluokkaisia maanteitä 956 Sirkka-Köngäs
(Mt 956) ja maantietä 955 Köngäs-Kiistalantien risteys (Mt 955) korotettavaksi tieluokkaan kantatie.
Vs. kunnanjohtajan täydennetty päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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LUONNOS Khall 12.3.2019 Esitys Väylävirastolle ja Lapin
ELY-keskukselle Köngäs-Hanhimaa maantien (Mt 955)
parantamista koskevasta jälkirahoitussopimuksesta
Liite 10 Tiesuunnitelma esite 20.11.2013 Mt 955 parantaminen
välillä Köngäs - Hanhimaa, Kittilä
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Lapin maakuntaohjelman (Lappi-sopimus) 2018–2021 toimeenpanosuunnitelman
tietojen täydentäminen rakennerahasto-ohjelman 2014–2021 toteuttamisen sekä uuden
EU-ohjelmakauden rahoitusohjelmien 2021–2026 valmistelun tueksi
218/00.04.01/2017
Khall 12.03.2019 § 75
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Lapin maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 15.10.2018 hyväksynyt
Lapin maakuntaohjelman 2018-2021 toimeenpanosuunnitelman
vuosille 2019-2020. Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020
toteutus jatkuu sekä Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman
että kansainvälisten rahoitusohjelmien toteuttamisessa vuoteen
2023 saakka.
Uusia hankkeita rahoitetaan edelleen ja Lapin toimijoille suunnattavaa rahoitusta on käytettävissä melkein kaikissa rahastoissa. Rahoitusohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on jo edennyt siihen, että
ohjelmia määrittävää EU-lainsäädäntöä viimeistellään ja Suomen
kansallinen ohjelmatyö on käynnistynyt. Rakennerahastojen (EAKR,
ESR) ohjelmasisältöjä määritellään kevään 2019 aikana.
Lapin liitto kartoittaa kokonaiskuvaa kuntien tulevista kehittämis- ja
investointihankkeista vuoteen 2023 saakka. Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa täydentäviä tietoja hyödynnetään rakennerahasto-ohjelman 2014–2021 toteuttamisessa sekä uuden EU-ohjelmakauden rahoitusohjelmien 2021–2026 valmistelussa.
Lapin liitto pyytää vastaamaan tulevia kehittämistoiminnan rahoitustarpeita kartoittavaan kyselyyn, jossa kartoitetaan sekä kehittämisettä investointihankkeita muun muassa yritysten kehittämiseen, yritysten toimintaympäristöihin, kuntien elinvoimaan, työllisyyteen, koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen, sosiaaliseen osallisuuteen,
kansainvälistymiseen, rajat ylittävyyteen, kestävyyteen sekä vähähiilisyyteen liittyen.
Kyselyssä vastataan Lapin liitolle tiedot suunnitteilla olevista, ohjelmakauden 2014-2020 ohjelmiin tarkoitetuista hankkeista sekä niiden
rahoitustarpeista.
Kittilän kunnan hanke-esitykset vuoteen 2023 saakka liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Lapin maakuntaohjelman 2018–2021
toimeenpanosuunnitelman tietojen täydentämiseksi rakennerahasto-ohjelman 2014–2021 toteuttamisen sekä uuden EU-ohjelmakauden rahoitusohjelmien 2021–2026 valmistelun tueksi esitetään Kittilän kunnan osalta liitteen mukaiset hankkeet.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuodelle 2019
33/02.05.01/2019
Khall 12.03.2019 § 76
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta sekä kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetuista valtionosuuksista vuodelle
2019.
Kittilän kunnalle myönnettiin kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
22,3 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 2,4 miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen vuodelle 2019 myönnetty valtionosuus on
0,8 miljoonaa euroa.
Kittilän kunnan talousarviossa arvioitiin valtionosuuksien yhteismääräksi 22,5 miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden osalta on havaittu, että
Kittilän kunnan sivistystoimen opetushallitukselle ilmoittamat luvut
ovat olleet maahanmuuttajien valmistavan opetuksen osalta liian
suuret.Opetushallitukseen on toimitettu sivistystoimesta korjattu ilmoitus 27.2.2019 ja valtionosuuksia tullaan tältä osin korjaamaan arviolta 350.000 euroa alaspäin. Korjauksen tarkkaa määrää ei ole
vielä vahvistettu.
Muutoin ei ole ilmennyt seikkoja, joiden johdosta tulisi hakea oikaisua valtionosuuksiin liittyviin päätöksiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa vuoden 2019 valtionosuutta
varainhoitovuoden keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Myös peruspalvelujen valtionosuuteen saattaa tulla vuoden aikana pieniä tarkistuksia.
Lisäksi valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019.
Valtionosuuksiin ja perusopetuksen kotikuntakorvauksiin liittyvät
päätökset ovat tämän asian liitteinä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi valtionosuuspäätökset ja
päättää, että päätöksiin ei haeta oikaisua.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 12 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien
tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019
Liite 13 Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle
2019
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Esitys jäsenten nimeämisestä Rovakaira Oy:n hallitukseen ja toimintaohjeiden
antaminen yhtiökokousedustajalle
113/00.00.01/2017
Khall 12.03.2019 § 77
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja, puh. 040 745 9830)
Rovakaira Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2019 klo 11 Rovaniemellä
Scandic -hotellissa, Koskikatu 23.
Osallistumisesta sekä mahdollisesta erityisruokavaliosta pyydetään
ilmoittamaan viimeistään keskiviikkona 13.3.2019 klo 15. Äänioikeus
on vain ennakkoon ilmoittautuneilla osakkailla. Ilmoittautumiset ritva.illikainen@rovakaira.fi tai 0400 416 042 arkisin klo 9-15.
Kunnanhallitus on valinnut Rovakaira Oy:n yhtiökokousedustajaksi
Tarmo Salosen ja varalle Raili Fagerholmin 29.8.2017 (§ 276).
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esityksestä Rovakaira Oy:n hallituksen jäseniksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Raija Palosaaren esitys:
Reijo Kyrö
Tapani Rantajääskö
Jäsen Tuula Mertaniemen esitys:
Lauri Kurula
Varalle Jukka Poti
Jäsen Marita Toivasen esitys:
Paula Nevalainen
Varalle Aaro Granroth
Puheenjohtaja Pekka Rajala teki seuraavan äänestysesityksen, joka
hyväksyttiin:
Ensin valitaan suljetussa lippuäänestyksessä varsinaiset jäsenet
seuraavista ehdokkaista, ja äänestää voi enintään kolmea seuraavista varsinaiseksi jäsenenehdokkaiksi esitetyistä:
Reijo Kyrö, Tapani Rantajääskö, Lauri Kurula, Paula Nevalainen.
Äänestystulos varsinaiseksi jäseneksi:
Reijo Kyrö
7 ääntä
Tapani Rantajääskö
7 ääntä
Lauri Kurula
2 ääntä
Paula Nevalainen
6 ääntä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puheenjohtaja Pekka Rajala teki sen jälkeen seuraavan äänestysesituksen, joka hyväksyttiin:
Valitaan suljetussa lippuäänestyksessä varajäsen seuraavista ehdokkaista ja äänestää voi enintään yhtä seuraavista varajäsenehdokkaiksi esitetyistä:
Jukka Poti, Aaro Granroth
Äänestystulos varajäseneksi:
Jukka Poti
2 ääntä
Aaro Granroth
7 ääntä
Kunnanhallitus päätti esittää seuraavia henkilöitä varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi Rovakaira Oy:n hallitukseen: Reijo Kyrö, Tapani Rantajääskö ja Paula Nevalainen sekä varajäseneksi Aaro Granrothia.
__________
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Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen/controllerin palkantarkistus
110/01.00.01/2018
Khall 12.03.2019 § 78
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
KVTES:n paikallisen järjestelyerän 1.1.2019 kohdentamisen tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Samalla työnantajan on huolehdittava, että johto- ja esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa alaistensa tai verrokkiryhmänsä palkkoihin.
Kittilän kunnassa paikallisen järjestelyerän käytöstä on käyty paikallisneuvottelut 17.12.2018 ja 1.2.2019. Järjestelyerä kohdennetaan
vakinaisen henkilöstön tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Sijaisten ja
määräaikaisen henkilöstön palkkoja korotetaan tehtäväkohtaisten
palkkojen mukaisiksi myöhemmin sitä mukaa, kun uusia työsopimuksia ja virkamääräyksiä tehdään. Järjestelyerän kokonaissumma
Kittilässä on 13 420, 20 €.
Controllerin, elinkeinojohtajan, tiedottajan ja projektipäälliköiden palkankorotukset sisältyvät edellä mainittuun kokonaissummaan. Controllerin ja elinkeinojohtajan osalta päätöksen tekee kunnanhallitus ja
tiedottajan sekä projektipäälliköiden osalta Kideven johtokunta osana järjestelyeräkonaisuutta.
Palkkavertailun pohjalta esitetään, että se kohdennetaan eri toimialojen tehtäväkohtaisten palkkojen epäkohtien korjaamiseen. Korotuksista osa on tasokorotuksia tehtävänimikkeittäin niille, joiden
palkka on ollut esitettyä palkkatasoa alempi. Osa korotuksista on euromääräisiä korotuksia tehtävään. Korotuksissa on huomioitu tehtävien vaativuus ja niistä on keskusteltu esimiesten kanssa ja ne perustuvat toimialajohtajien esityksiin. Järjestelyerän mukaiset korotukset ovat toimialajohtajien hyväksymiä. Ne maksetaan takautuvasti
1.1.2019 alkaen.
Vs. kunnajohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Controllerin kokonaispalkaksi 5
100 € 1.1.2019 alkaen, koska palkka ei ole oikeassa suhteessa muiden toimialajohtajien palkkaan ja työnantajan on huolehdittava, että
työnantajan edustajina toimivien ja hinnoittelun ulkopuolella olevien
palkat ovat oikeassa suhteessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen/elinkeinojohtajan palkantarkistus
110/01.00.01/2018
Khall 12.03.2019 § 79
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
KVTES:n paikallisen järjestelyerän 1.1.2019 kohdentamisen tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen. Samalla työnantajan on huolehdittava, että johto- ja esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa alaistensa tai verrokkiryhmänsä palkkoihin.
Kittilän kunnassa paikallisen järjestelyerän käytöstä on käyty paikallisneuvottelut 17.12.2018 ja 1.2.2019. Järjestelyerä kohdennetaan
vakinaisen henkilöstön tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Sijaisten ja
määräaikaisen henkilöstön palkkoja korotetaan tehtäväkohtaisten
palkkojen mukaisiksi myöhemmin sitä mukaa, kun uusia työsopimuksia ja virkamääräyksiä tehdään. Järjestelyerän kokonaissumma
Kittilässä on 13 420, 20 €.
Controllerin, elinkeinojohtajan, tiedottajan ja projektipäälliköiden palkankorotukset sisältyvät edellä mainittuun kokonaissummaan. Controllerin ja elinkeinojohtajan osalta päätöksen tekee kunnanhallitus ja
tiedottajan sekä projektipäälliköiden osalta Kideven johtokunta osana järjestelyeräkokonaisuutta.
Palkkavertailun pohjalta esitetään, että se kohdennetaan eri toimialojen tehtäväkohtaisten palkkojen epäkohtien korjaamiseen. Korotuksista osa on tasokorotuksia tehtävänimikkeittäin niille, joiden
palkka on ollut esitettyä palkkatasoa alempi. Osa korotuksista on euromääräisiä korotuksia tehtävään. Korotuksissa on huomioitu tehtävien vaativuus ja niistä on keskusteltu esimiesten kanssa ja ne perustuvat toimialajohtajien esityksiin. Järjestelyerän mukaiset korotukset ovat toimialajohtajien hyväksymiä. Ne maksetaan takautuvasti
1.1.2019 alkaen.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää tarkentaa elinkeinojohtajan kokonaispalkkaa
1.1.2019 alkaen 358,10 €, minkä jälkeen hänen kokonaispalkkansa
on kokonaistyöajassa 5 100 €, koska hänen palkkansa ei ole oikeassa suhteessa muiden toimialajohtajien palkkaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
321/00.00.00/2018, 113/00.00.01/2017
Khall 26.02.2019 § 65
Vuoden 2019 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava:

kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava
vähintään kolme (3),

laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksiä
varten yksi tai useampia vaalitoimikuntia, joihin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme.
Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (361/2016).
Vaalilautakunta
Kelpoisuus:
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia
kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten
on mahdollisuuksien mukaan edustettava eduskuntavaaleissa niitä
puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai
varajäsenenä ei voi olla eduskuntavaaliehdokas.
Esteellisyys:
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty
voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta; vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73
§:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Muuta:
Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Vaalitoimikunta
Kelpoisuus:
Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia
kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten
on mahdollisuuksien mukaan edustettava eduskuntavaaleissa niitä
puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2015) edusPöytäkirjan tarkastajat:
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kuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai
varajäsenenä ei voi olla eduskuntavaaliehdokas eikä ehdokkaan
puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa vaalipiirissä.
Esteellisyys:
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimetty
voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
Muuta:
Vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä, että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan
Kittilän kunta on jaettu seuraaviin äänestysalueisiin:
Äänestysalue
Äänestyspaikka
001 Pohjoinen I
Sirkan koulu
002 Pohjoinen II
Raattaman koulu
003 Eteläinen I
Alakylän koulu
004 Eteläinen II
Vuoman koulu
005 Itäinen
Kiistalan koulu
006 Läntinen
Kaukosen koulu
007 Kirkonkylä
Lukio
008 Kallo
Kallon kauppa
Oheismateriaalina edellisten vaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja varten kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, jossa kussakin on viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä
Sen lisäksi asetetaan vaalitoimikunta, jossa on kolme (3) jäsentä ja
kolme (3) varajäsentä.
Kunnanhallitus nimeää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 12.03.2019 § 80
Vs. kunnanjohtaja:
Uudistan esitykseni 26.2.2019 § 65.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti valita vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
jäsenet seuraavasti:
VAALILAUTAKUNNAT
001 Pohjoinen äänestysalue I Sirkka
Äänestyspaikka: Sirkan koulu
Varsinainen jäsen
Palosaari Maijaleena, pj.
Tiensuu Reijo, vpj.
Seurujärvi Ilse
Louhimaa Eveliina
Mäkitalo Pentti

Varajäsen
1. Lehto Pekka
2. Hänninen Tanja
3. Mäkitalo Arvo
4. Jokela Jenni
5. Louhimaa Ville

002 Pohjoinen äänestysalue II Raattama
Äänestyspaikka: Raattaman koulu
Varsinainen jäsen
Mikkola Tauno, pj.
Pääkkölä Eveliina, vpj.
Kaunisvesi Hilkka
Kyrö Aino
Autto Mervi

Varajäsen
1. Alatalo Matti
2. Kyrö Kaarina
3. Rauhala Anja-Liisa
4. Alatalo Kalevi
5. Alatalo Kimmo

003 Eteläinen äänestysalue I Alakylä
Äänestyspaikka: Alakylän koulu
Varsinainen jäsen
Ala-Nissilä Matti, pj.
Suhonen Eeva, vpj.
Korkea Aarno
Neitiniemi-Upola Leena
Koivumaa Gunilla

Varajäsen
1. Mokko Tuomo
2. Seppälä Sirpa
3. Ylitalo Pirjo
4. Ala Mirja
5. Marttila Hilkka

004 Eteläinen äänestysalue II Helppi
Äänestyspaikka: Vuoman koulu
Varsinainen jäsen
Hattukangas Ari, pj.
Gullsten Pirjo, vpj.
Palo Heli
Tauriainen Susa
Kumpula Jarmo
Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
1. Kangas Jouni
2. Nikumaa Heidi
3. Tapio Helena
4. Lampela Rauni
5. Hangasvaara Sirkka
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005 Itäinen äänestysalue Kiistala
Äänestyspaikka: Kiistalan koulu
Varsinainen jäsen
Eerola Jorma, pj.
Piekkari Matti, vpj.
Haapamäki Armi
Eira Reijo
Vuorinen Raili

Varajäsen
1. Helaniva Timo
2. Toivola Tuija
3. Takalo-Kähkönen Hanna
4. Rautiola Risto
5. Piekkari Markus

006 Läntinen äänestysalue Kaukonen
Äänestyspaikka: Kaukosen koulu
Varsinainen jäsen
Kumpulainen Hannu, pj.
Ojanperä Armi, vpj.
Ollila Anne
Jatkola Terttu
Lehmuslehti Katja

Varajäsen
1. Hettula Ritva-Liisa
2. Jauhojärvi Markku
3. Ojanperä Kalle
4. Huilaja Olivia
5. Pekkala Juha

007 Kirkonkylän äänestysalue Kirkonkylä
Äänestyspaikka: Lukio
Varsinainen jäsen
Siitonen Esa, pj.
Moksi Aila, vpj.
Mertanen Hanna-Kaisa
Ylipalo Jaakko
Vuolli Oula

Varajäsen
1. Uusisalmi Atte
2. Aarrevaara Antti
3. Vuollo Leila
4. Kangas Pia
5. Pekkala Antti

008 Kallon äänestysalue Kallo
Äänestyspaikka: Kallon kauppa
Varsinainen jäsen
Olllikainen Erkki, pj.
Kallojärvi Pirjo, vpj.
Kallojärvi Vieno
Poikela-Humminen Meeri
Raappana Päivi

Varajäsen
1. Viitanen Mirja
2. Wäli Piippa
3. Poikela Jarmo
4. Häätylä Pasi
5. Jauhojärvi Ilkka

VAALITOIMIKUNTA
Varsinainen jäsen
Kangas Pia, pj.
Granroth Aaro, vpj.
Tiri Anri
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Friman Aila
Jylhä Marita
Rantanen Jorma
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Kunnanviraston kiinnipitäminen kesällä 2019
Khall 12.03.2019 § 81
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnanvirasto voitaisiin pitää kiinni kesällä 2019 kolmen viikon ajan, ajalla 8. - 26.7.2019. Tälle ajalle voitaisiin keskittää mahdollisimman paljon vuosilomia. Kuitenkin kaikki tarvittavat päivystykset järjestettäisiin ja toiminnot toimisivat riittävissä määrin.
Samoin kunnan ilmoitustaulun nähtävillä pito järjestettäisiin.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunnanvirasto pidetään kiinni
ajalla 8. - 26.7.2019.
Kaikki tarvittavat päivystykset järjestetään ja toimintojen riittävä sujuvuus varmistetaan.
Ilmoitustaulun nähtävillä pito järjestetään.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset ajalla 20.2. - 5.3.2019
Khall 12.03.2019 § 82
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
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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Vs. sivistystystoimenjohtajan virkamääräys
70/01.01.01/2019, 47/00.02/2016, 35/01.01.03/2018
Khall 12.03.2019 § 83
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmä totesi valtuuston kokouksessa 4.3.2019, ettei kunnanhallitukseen ole toimitettu vs. sivistystoimenjohtajaa koskevaa viranhaltijapäätöstä.
Kunnanhallituksessa 8.1.2019 (§ 1) käsiteltiin Tiedoksi annettavat/ajankohtaiset asiat -kohdassa 2 otsikolla Sivistystoimenjohtajan
sijaisuusjärjestelyt, jolloin hallintojohtaja Sanna Ylinampa kertoi tehneensä virkamääräyksen sivistystoimenjohtajan sijaisuuden täyttämiseksi vuoden 2018 lopulla. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.
Tuolloin hän oli vs. kunnanjohtaja.
Hallintosäännön 18 §:n mukaan kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä hänen ollessa
poissa tai esteellinen.
Parhaillaan uudistettavana olevassa kunnan hallintosäännössä ei
ole mainintaa kunnanjohtajan mahdollisuudesta tehdä toimialajohtajien valintoja. Sen sijaan hallintosäännön § 46 mukaan määräaikaisen henkilöstön alle vuodeksi valitsee toimialajohtaja.
Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan mukaan viranhaltijalle on
annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista virkaan tai virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote, päätösluettelon ote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys.
Virkaan tai virkasuhteeseen valintaa ei voida tehdä takautuvasti. Viranomainen ei voi päättää laillisesti, että sen ottaman viranhaltijan
virkasuhde on alkanut ennen kuin asiasta on päätetty.
Viranhoitomääräyksen antaminen vasta virantoimituksen alkamisen
jälkeen voi poikkeuksellisesti tulla kysymykseen, kun viransijaista
tarvitaan välittömästi tai kun kyseessä on aikaisemmin alkaneen viranhoidon jatkaminen uudella määräyksellä, eikä kirjallista viranhoitomääräystä ehditä antaa etukäteen.
Viranhoitomääräyksestä tulee käydä ilmi ainakin
• virkanimike
• virkasuhteeseen valitun henkilön nimi
• virkasuhteen kestoaika (toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen virkasuhde)
• määräaikaisuuden peruste
• mahdollinen koeaika
• virantoimituksen alkamisajankohta tai maininta, että siitä päätetään
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ja ilmoitetaan erikseen
• pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste sekä
• palkkauksen perusteet (esim. viittaus ao. virkaehtosopimukseen ja
peruspalkka virkasuhteen alkaessa).
Lisäksi viranhoitomääräyksessä on syytä mainita muut viranhoidon
kannalta mahdollisesti tarpeelliset seikat, esim. viranhoitopaikka virkasuhteen alkaessa.
Oheismateriaalina on ote pöytäkirjasta 8.1.2019 § 1 ja virkamääräys.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä virkamääräyksen tiedoksi.
Päätös:
Tauko pidettiin klo16.54 - 17.08
Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemen teki jäsen Ahti Ovaskaisen kannattamana seuraavan vastaesityksen:
"Esitämme, että virkamääräystä ei merkitä tiedoksi. Toimivalta toimialajohtajan sijaisuuden päättämisessä on vain kunnanhallituksella.
Mikäli virkamääräys voidaan lainsäädännön mukaan antaa, se voidaan antaa vain virassa olevalle viranhaltijalle.
Vs. kunnanjohtajan tulee saattaa sivistystoimenjohtajan viransijaisuus kunnanhallituksen käsittelyyn hallintosäännön 18 §:n mukaisesti.
Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen jäsenille jaettu Sanna
Ylinamman allekirjoittama virkamääräys. Kittilän kunnan hallintosääntö ei tunne käsitettä virkamääräys, eikä päätösvaltaa virkamääräyksen tekemiseen ole annettu kenellekään viranhaltijalle Kittilän
kunnassa.
Hallintojohtaja Sanna Ylinamman tekemä virkamääräys on tehty takautuvasti 3.1.2019 ja päätös on päivätty ja allekirjoitettu kuin se olisi tehty 31.12.2018. Tehdessään ko. päätöstä 3.1.2019 Sannan
Ylinampa oli jo siirtynyt hallintojohtajan virkaan, eikä ollut vs. kunnanjohtaja, kuten esittelijä esittelytekstissä väittää.
Kaikki toimialajohtajien viranhaltijapäätökset saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Sanna Ylinampa kertoi kunnanhallituksen kokouksessa 8.1.2019 kohdassa Tiedoksi annettavat/ajankohtaiset asiat
tehneensä virkamääräyksen sivistystoimenjohtajan sijaisuuden täyttämiseksi vuoden 2018 lopulla. Päätöstä ei pyynnöistä huolimatta
tuotu kunnanhallitukselle tiedoksi ennen kuin vasta nyt. Koska vs. sivistystoimenjohtajaa ei ole laillisesti valittu hoitamaan sivistystoimenPöytäkirjan tarkastajat:
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johtajan sijaisuutta tulee vs. kunnanjohtajan saattaa sivistystoimenjohtajan viransijaisuus kunnanhallituksen käsittelyyn."
Puheenjohtaja Pekka Rajala teki seuraavan äänestysesityksen, joka
hyväksyttiin:
Vs. kunnanjohtajan esitys: JAA
Mertaniemen ja Ovaskaisen esitys: EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7)
JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä.
JAA-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä,
Marita Toivanen, Yrjötapio Kivisaari, Raija Palosaari ja Antti Pekkala. JAA-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.
Äänin 7-2 kunnanhallituksen päätökseksi tuli, että vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén esitti esityslistan asian nro 15. (pöytäkirjan § 83) käsittelyn aikana, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana asian numero 19. Vs. sivistystoimenjohtajan valinta (pöytäkirjan § 87), joka päätettiin käsitellä kokouksessa
asian numeron 15 (pöytäkirjan § 83) jälkeen.
__________
Liitteet
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Vs. sivistystoimenjohtajan palkantarkistus
70/01.01.01/2019
Khall 12.03.2019 § 84
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Sivistystoimenjohtajan sijaisuuden tehtävien hoitamiseksi ja jatkuvuuden mahdollistamiseksi on tarve vs. sivistystoimenjohtajan palkantarkistukseen 400 eurolla kuukaudessa. Nyt vs. sivistystoimenjohtajan kokonaispalkka on 5 568,75 e.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää tarkentaa vs. sivistystoimenjohtajan palkkaa
määräaikaisella rekrytointilisällä 400 e kuukaudessa 1.3. –
30.6.2019 perustuen KVTES II luku 15 § henkilöstön saatavuuteen
liittyvät ongelmat; vaikeus löytää hyvän pätevyyden omaavaa sijaista. Korotuksen jälkeen vs. sivistystoimenjohtajan palkka on 5 968,75
e kuukaudessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Korkeimman hallinto-oikeuden päätös etuosto-oikeusasiaa koskevaan
valituslupahakemukseen
Khall 12.03.2019 § 85
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
* * * * * * * * * * * on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen 14.9.2018
dnro 01315/17/4302, jolla hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.
Hallinto-oikeuden Johtopäätös-osion mukaan etuosto-oikeus on lakiin perustuva kunnan maapolitiikan toteuttamisväline, jota käyttämällä kunnalla on oikeus laissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin
lunastaa myyty kiinteistö tai sen määräosa tai määräala tulemalla
kauppakirjassa mainittujen ostajien sijaan.
Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että kysymyksessä oleva määräala sijaitsee Kittilän kunnalle erittäin merkittävän, kasvavan
ja kehittyvän Levin matkailukeskuksen läheisyydessä, ja alueella sijaitsee useita hiihto- ja vaellusreittejä. Kunnanvaltuusto on vuonna
2008 hyväksyessään yleiskaavan päättänyt varata kysymyksessä
olevan alueen merkittäväksi seudulliseksi monikäyttöreittien alueeksi. Kunnanhallituksen valituksenalaisen päätöksen mukaan etuosto-oikeutta käytetään, koska alue on tärkeä Levin matkailukeskuksen ulkoilureitistön ja niihin liittyvien taukopaikkojen sekä retkeilyalueiden kehittämisen kannalta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on
katsonut, että edellä selostettu huomioon ottaen kunta on esittänyt
riittävän selvityksen alueen tulevasta käytöstä ja käyttänyt etuosto-oikeuttaan etuostolain 1 §:n 3 momentin mukaisessa tarkoituksessa.
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen eikä anna ratkaisua valitukseen. Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on
esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan
myöntämisen perustetta.
Sovelletut oikeusohjeet Etuostolaki 22 § 2 momentti ja Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
(KHO:n dnro 4839/1/18) tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
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Kunnan edustajat yhteistoimintaelimeen
113/00.00.01/2017
Khall 04.07.2017 § 245
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
(13.4.2007/449) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja
työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.
Lain 14 §:n mukaan kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu
työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä
edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen,
jonka toimikausi on neljä vuotta.
Kittilän kunnan henkilöstöä edustaa yhteensä kuusi eri ammattijärjestön paikallisyhdistystä.
Aikaisemmassa yhteistoimintaelimessä oli kuusi työantajan ja kuusi
sopijajärjestöjen valitsemaa edustajaa.
Mikäli yhteistoimintaelimen kokoonpanoksi päätetään 12, josta puolet työnantajan ja puolet henkilöstön edustajia, voivat kaikki Kittilän
kunnan henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen paikallisyhdistykset nimetä edustajansa yhteistoimintaelimeen.
Vt.kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä Kittilän kunnan edustajiksi työnantajana seuraavat henkilöt:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala
Henkilökohtainen varajäsen Merja Korva
Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen
Henkilökohtainen varajäsen Molkoselkä Vilho
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi
Henkilökohtainen varajäsen Ahti Ovaskainen
Controller Tuija Keisanen
Henkilökohtainen varajäsen perusturvajohtaja Markku Tuunainen
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Sivistystoimenjohtaja Anne Onnela
Henkilökohtainen varajäsen tekninen johtaja Lauri Kurula
Hallintojohtaja Esa Mäkinen
Henkilökohtainen varajäsen elinkeinojohtaja Katariina Palola
Kunnan edustajaksi puheenjohtajana nimetään kunnanhallituksen
puheenjohtaja Pekka Rajala.
Yhteistoimintaelimen sihteerinä ja esittelijänä toimii hallintojohtaja
Esa Mäkinen ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa controller
Tuija Keisanen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 10.10.2017 § 354
Vs. sivistystoimenjohtaja Anne Onnela ei ole toiminut Kittilän kunnan
palveluksessa 31.8.2017 jälkeen. Tarkoituksenmukaista on korjata
yhteistoimintaelimen kokoonpano vastaamaan nykyistä tilannetta.
Vt: kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että yhteistoimintaelimeen Kittilän kunnan
edustajaksi nimetään Tiina Nikander-Koivukangas Anne Onnelan tilalle. Controller Tuija Keisasen sukunimi korjataan muotoon Lång.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 12.03.2019 § 86
Edellisen kunnan edustajien nimeämistä yhteistoimintaelimeen koskevan käsittelyn (Khall 10.10.2017 § 354) jälkeen kunnan palveluksessa on aloittanut henkilöstöpäällikkö, joten on tarkoituksenmukaista nimetä henkilöstöpäällikkö yhteistoimintaelimeen.
Hallintojohtaja Esa Mäkinen ei ole toiminut Kittilän kunnan palveluksessa 30.6.2018 jälkeen. Tarkoituksenmukaista on myös tältä osin
korjata yhteistoimintaelimen kokoonpano vastaamaan nykyistä tilannetta.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää seuraavista muutoksista Kittilän kunnan
edustajiksi yhteistoimintaelimen kokoonpanoon:
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1) Hallintojohtaja Esa Mäkisen tilalle nimetään vs. kunnanjohtaja
Antti Jämsén ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
2) Nimetään henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund yhteistoimintaelimeen. Yhteistoimintaelimen sihteerinä ja esittelijänä toimii henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, että yhteistoimintaelimen puheenjohtajaksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Päätös:
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää seuraavista muutoksista Kittilän kunnan
edustajiksi yhteistoimintaelimen kokoonpanoon:
1) Hallintojohtaja Esa Mäkisen tilalle nimetään vs. kunnanjohtaja
Antti Jämsén ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
2) Nimetään henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund yhteistoimintaelimeen. Yhteistoimintaelimen sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
3) Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä nimetään yhteistoimintaelimeen Tiina Nikander-Koivukankaan tilalle.
Yhteistoimintaelimen esittelijänä toimii vs. kunnanjohtaja Antti
Jämsén.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, että yhteistoimintaelimen puheenjohtajaksi nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 87

5/2019

41

12.03.2019

Vs. sivistystoimenjohtajan valinta
70/01.01.01/2019, 47/00.02/2016
Khall 12.03.2019 § 87
Khall 12.3.2019 §:n 83 kohdalla päätetty asian käsittelystä:
"= = =
Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén esitti esityslistan asian nro 15. (pöytäkirjan § 83) käsittelyn aikana, että kunnanhallitus ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana asian numero 19. Vs. sivistystoimenjohtajan valinta (pöytäkirjan § 87), joka päätettiin käsitellä kokouksessa
asian numeron 15 (pöytäkirjan § 83) jälkeen."
Kittilän kunnan hallintosäännön 18 §:n 3 kohdan mukaan kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan
tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.
Tämä hallintosäännön kohta soveltuu tilanteisiin, joissa kunnanhallitus määrittelee toimialajohtajien varahenkilöt eli vakituiset sijaiset tilanteisiin, joissa he ovat poissa lyhyitä aikoja taikka esteellisiä.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta
on kunnanhallituksella.
Kyseinen kunnanhallituksen yleistoimivaltaa koskeva hallintosäännön kohta johtaa kunnanhallitukselle toimivallan tilanteissa, joissa ei
ole laintasoisia eikä hallintosäännön määräystä.
Hallintosäännössä ei ole yksiselitteistä säännöstä tilanteesta, jossa
toimialajohtajan sijaisuus täytyy järjestellä määräajaksi eli esimerkiksi alle vuodeksi.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää vahvistaa vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinamman tekemän virkamääräyksen, jolla vs. sivistystoimenjohtajaksi valittiin Aarne Mäkelä 1.1.-30.6.2019.
Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 69 - 75, 77 - 79 ja 82 - 86
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Oikaisuvaatimus
§:t 76, 80, 81 ja 87
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
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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/Kunnanhallitus
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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