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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Toivanen Marita
Ovaskainen Ahti

Tehtävä
varapuheenjohtaja
jäsen

Pekkala Antti
Marttila Outi

jäsen
jäsen

Hettula Juha
Vuolli Oula

jäsen
jäsen

Jauhojärvi Pirkko
Kangas Eija
Vanhatalo Leena
Kurula Lauri
Kivimäki Päivi

varajäsen
varajäsen
varajäsen
esittelijä
tekninen sihteeri

Poissa Kivisaari Yrjötapio
Linnala Maija
Fagerholm Raili
Mäntymaa Vuokko

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot
Poissa §:n 34 klo 13.20-13.44
Poissa §:n 34, kohta 2.4. ajan klo
13.35-13.44
Läsnä §:t 28-43, poistui klo 14.55
Poissa §:n 34, kohta 2.4. ajan klo
13.35-13.44
Poissa §:n 24, kohta 2.2. ajan klo
13.24-13.27
Puheenjohtaja §:n 34 ajan

VM:n päätös 19.6.2019
VM:n päätös 19.6.2018

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö asiantuntijana §:n 40 aikana
klo 14:22-14:28.

Työjärjestyksen
hyväksyminen

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisälistan käsittelyyn.

Käsitellyt asiat

§ :t 28 - 46

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Hettula ja Ahti Ovaskainen

Allekirjoitukset
Marita Toivanen
Puheenjohtaja
§:t 28-33, 35-46

Pirkko Jauhojärvi
Puheenjohtaja
§ 34

Lauri Kurula
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin §:ien 34 ja 37 osalta kokouksessa.
Tauot pidettiin klo 13:44-13:47 ja 14:39-14:55.
Kittilässä 15.4.2019
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Juha Hettula
Pöytäkirja ollut
nähtävänä

Ahti Ovaskainen

Tämä pöytäkirja on 15.4.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan nettisivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 15.4.2019
Päivi Kivimäki
tekninen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 28
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Tiedoksi saatettavat
Teknlk 10.04.2019 § 28
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 8.3 - 5.4.2019.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Viranhaltijapäätökset 8.3 - 5.4.2019
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KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 29

4/2019
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10.04.2019

Päätös kiinteistön liittämisestä hulevesiviemäriin
55/10.03.01/2019
Teknlk 10.04.2019 § 29
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400-862532)
* * * * * * * * on tehnyt Kittilän kuntaan anomuksen * * * * * * * * olevan kiinteistön pihalle rakennettavan kaivon liittämisestä hulevesiverkostoon. Vapaamuotoinen anomus on saapunut kuntaan
14.2.2019.
Perusteluna anomuksessa on lumien sulamisvaiheessa tontille kertyvän veden aiheuttamat haitat. Haittoina on ilmoitettu veden kulkeutuminen kellariin ja kiinteistön pysyminen pitkään märkänä.
Mikontielle on suunniteltu tulevana kesäkautena suoritettavaksi kadun parantamistyötä jossa samalla uusitaan katurakenteisiin kuuluva kuivatusjärjestelmä. Suunnittelutyöhön ei liity erikseen rakennettavia hulevesitonttiliittymiä. Mikonkadun alue ei kuulu kiinteistökohtaiseen hulevesiverkoston alueeseen.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää todeta, että Mikonkadulle rakennettava kuivatusjärjestelmä rakenteineen ja laitteineen on suunniteltu vain kadun kuivatusta varten, se ei ole suunniteltu kiinteistökohtaisia hulevesiä varten. Mikonkadun hulevedet tulee ensisijaisesti hoitaa kiinteistön alueella tarvittaessa kivipesää käyttäen. Pihakaivon liittämistä kadun
kuivatusjärjestelmään ei sallita.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
§ 30
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Lapin sairanhoitopiirin ensihoitopalvelun toimitilat Kittilän kunnan alueella
64/05.08.03/2019
Teknlk 10.04.2019 § 30
Lapin sairaanhoidon ensihoitopalvelu on lähestynyt kirjeellään Kittilän kunnanhallitusta kartoittaakseen toimitiloja kunnan alueella. Nykyiset toimitilat eivät tyydytä vaan he toivovat, että kunta edistää uuden asemapaikan etsimistä ja mahdollisen uudisrakennuksen nostamista keskusteluun. Ensihoidolla sekä palo- ja pelastoimella on yhteistä intressiä. Tämän johdosta Kittilän paloaseman viereinen purettava peltihallin paikka on heille varteenotettava vaihtoehto. Tällä
hetkellä LSPH tuottaa palveluja kolmella ensihoitoyksiköllä kuudentoista hengen voimin.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ryhtyä neuvottelemaan Lapin sairaanhoitopiirin kanssa nykyisen peltihallin paikalle mahdollisesti toteutettavasta ensihoidon palvelujen
toimitiloista.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 31
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Kirkonkylän katusuunnitelmien hyväksyminen
11/10.03.01/2019
Teknlk 10.04.2019 § 31
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400-862 532)
Kittilän kunta on pitänyt nähtävillä MRA 43 §:n mukaisesti seuraavien katujen katusuunnitelmat:
- Arolantie
- Aholan rivitie
- Fannilantie
- Risutie
- Leppätie
- Mikontie
- Torvisentie
- Pietulantie
Suunnitelmat pidettiin nähtävillä 22.2.-8.3.2019 Kittilän kunnan teknisellä osastolla.
Arolantien katusuunnitelmasta jätettiin yksi yksityisen henkilön tekemä muistutus. Muistutuksessa toivottiin perusparannuksen kohdistuvan koko Arolantien pituudelle kantatielle 79 saakka. Lisäksi toivottiin liittymän rakentamista muistuttajan kiinteistölle.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää todeta muistutuksen johdosta, että perusparantaminen ei ulotu muistuttajan kiinteistön sivulle, joten erikseen ei
liittymää rakenneta.
Lautakunta päättää hyväksyä Kirkonkylän katujen suunnitelmat.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
§ 27
§ 32
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Siivoojan valinta
17/01.01.01/2019
Teknlk 14.03.2019 § 27
Kittilän kunnan teknisellä toimella on ollut haettavana siivoojan toimi
7.2.2019-8.3.2019 välisenä aikana.
Toimeen valittavalta on edellytetty laitos- tai toimitilahuoltajan koulutus.
Määräaikaan 8.3.2019 mennessä saapui kolme hakemusta. Kaksi
hakemusta täytti siivoojan toimeen valittavan ehdot.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää pyytää haastatteluun Kuosa-Jokela Virpin ja Lepp Hellen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi päätettiin, että haastattelun suorittaa tekninen johtaja ja
siivoustyönjohtaja.
__________
Teknlk 10.04.2019 § 32
Tekninen johtaja ja siivoustyönjohtaja suorittivat työhaastattelun skypen välityksellä 19.3.2019.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää valita siivoojan toimeen Lepp Hellenin.
Lepp Helle täytti hakemuksessa edellytetyn koulutusvaatimuksen ja
hänellä oli hakijoista paras alalle soveltuva työkokemus.
Varalle valitaan Kuosa-Jokela Virpi.
Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 4 kuukautta.
Päätös:
Henkilövaalissa lautakunta päätti yksimielisesti valita siivoojan toimeen Lepp Hellenin. Perusteena koulutus, työkokemus, suoritettu
haastattelu ja niiden perusteella syntynyt kokonaisarvio. Valitun tulee ennen toimen vastaanottoa esittää hyväksytty todistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Henkilövaalissa lautakunta päätti yksimielisesti valita siivoojan toimeen varalle Kuosa-Jokela Virpin. Perusteena koulutus, työkokemus, suoritettu haastattelu ja niiden perusteella syntynyt kokonaisarPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 27
§ 32

4/2019

14.03.2019
10.04.2019

vio. Varalle valitun tulee ennen toimen vastaanottoa esittää hyväksytty todistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Siivoojan toimen hakuilmoitus
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Lainiontieltä erkanevan tien nimeäminen, (Vesikkojärven alue)
56/10.02.06/2019
Teknlk 10.04.2019 § 33
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko 040-5811889)
* * * * * * * * on tehnyt Kittilän kuntaan 8.2.2019 aloitteen tien nimeämisestä. Tie erkanee Ylläsjärventiestä haaroittuvasta Lainiontiestä,
risteyksessä 324. Tien pituus on noin 2 km ja sen päässä on kaavoitetulla alueella tällä hetkellä 3 vapaa-ajan asuntoa.
Perusteena aloitteen tekijä on esittänyt hälytysajoneuvojen saapumisen hälytystilanteissa oikeaan paikkaan. Tien nimeksi aloitteen tekijä
on esittänyt "Sampantie". Myös kiinteistön muut osaomistajat ovat
puhelimitse hyväksyneet tien nimeämisen "Sampantieksi".
Kyseinen tie sijoittuu pääosin valtionmaalle. Metsähallitus on hyväksynyt tien nimeämisen "Sampantieksi.
Karttaliite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää nimetä Vesikkojärven alueelle uudeksi tien nimeksi "Sampantie". Kunta hankkii ja asentaa ko. tiennimiviitan kesäkautena 2019.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Karttaliite Sampantie
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Yksityisteiden aurausavustukset 2019
24/02.05.01/2019
Teknlk 10.04.2019 § 34
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400-862532)
Kittilän kunta on varannut vuoden 2019 talousarvioon 70.000 euroa
yksityistieavustuksiin. Avustusmenot käsittävät kunnanhallituksen
päättämien avustusehtojen täyttävien yksityisteiden ympärivuotisen
kunnossapidon avustamisen. Avustusmenoista n. 90% on tarkoitettu
aurausavustuksiin ja n. 10% kesäkunnossapitoavustuksiin.
Yksityisteiden aurausavustusten hausta on kuulutettu tammikuussa
2019 Kittilälehdessä ja kunnan internet sivuilla. Kuulutuksessa ilmoitettu hakuaika oli 28.2.2019 mennessä. Hakemuksia on otettu kuitenkin vastaan ilmoitetun ajankohdan jälkeen.
Oheismateriaalina on luettelot joista ilmenee tien nimi, kylä, tiepituus, avustus %, hakemussumma 2019 sekä esitys avustussummaksi vuodelle 2019. Tiet on ryhmitelty neljään eri luokkaan niiden
ominaisuuden mukaan.
Vuoden 2019 avustuslaskelmissa talvihoidon kilometrihintana on
käytetty hintaa 1000 €/km, josta vähennetään hakijan omavastuuosuus 20%. Avustushinnaksi tulee täten 800 €/km. Pihateiden (sosiaaliset perusteet) osalta ei käytetä omavastuuosuutta ja niiden minimiavustus on 100 €.
Avustusprosentti määräytyy tieryhmien 2.1-2.3 kohdalla interpoloimalla siten, että avustusta maksetaan 0 km:n kohdalla 100%, 1
km:n kohdalla 80% ja 18 km:n kohdalla 60%. Avustusta ei makseta
enempää kuin on haettu.
Poikkeuksena ja tapauskohtaisesti on harkinnan mukaan avustettu
tärkeitä pysyvän asutuksen pääsyteitä ja työmatkaliikennettä merkittävästi lyhentäviä metsäteitä. Niiden avustussumma on 10-15% laskennallisesta avustuksesta.
Taulukoista yhteenlaskettu esitetty avustussumma on 56.154 € joka
on 80,2 % talousarvioon varatusta avustussummasta.
Tekninen johtaja
Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt aurausavustukset vuodelle
2019 liitteenä olevien taulukoiden mukaisesti.
Päätös:
Puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, perusteena aviopuolison
avustushakemus.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta
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Pirkko Jauhojärvi valittiin puheenjohtajaksi.
Aurausavustukset päätettiin käsitellä ryhmittäin 2.1, 2.2, 2.3. ja 2.4.
Kohta 2.1.
- hyväksyttiin liitteen mukaan
Kohta 2.2.
- Oula Vuolli poistui kokouksesta esteellisenä 2.2. käsittelyn ajaksi,
perusteena osallisuus tiekuntaan
- hyväksyttiin liitteen mukaan
Kohta 2.3.
- hyväksyttiin liitteen mukaan
Kohta 2.4.
- Outi Marttila poistui kokouksesta esteellisenä 2.4. käsittelyn ajaksi,
perusteena lähisukulaisen avustushakemus
- Ahti Ovaskainen poistui kokouksesta esteellisenä 2.4. käsittelyn
ajaksi, perusteena lähisukulaisen avustushakemus
- hyväksyttiin liitteen mukaan
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4
Liite 5

Yksityisteiden aurausavustukse 2019 /kohta 2.4.
Yksityisteiden aurausavustukset 2019
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Vesihuollon toiminta-alueen laajentaminen Aakenuksentien varteen
20/11.04.00/2013
Teknlk 10.04.2019 § 35
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400-868532)
Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tarkistaminen-asiaa on käsitelty useampaan kertaan eri toimielimissä 19.12.2012 lähtien.
Tekninen osasto on suorittanut lisäkuulemisen (tekn.ltk 6.4.2016)
Kittilän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen laajentamisesityksestä Aakenuksentien varteen. Kittilän Vesihuolto-osuuskunta ei ole
hyväksynyt toiminta-alueensa laajentamista taajama-alueen ulkopuolelle. Kittilän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-aluekartta liitteenä.
Vesihuolto-osuuskunnan suorittaman alustavan tarkastelun perusteella toiminta-alueen laajennuksen mukainen vesihuolto tulisi maksamaan noin 360.000 euroa (Alv0).
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.9.2016 (§ 58) toiminta-alueen
laajentamisen osalta seuraavaa:


"Aakenuksentien varren toiminta-alue esitys ulottuen kaavoitetulle uudelle teollisuusalueelle saakka on muutettu laitoksen
tavoitteelliseksi laajentumisalueeksi ja tavoiteaikatauluksi
v.2016-2018 välinen aika."



"Aakenuksen varren toiminta-alue esityksen muuttaminen tavoitteelliseksi laajentumisalueeksi ei poista kunnan näkemystä
alueen vesihuoltojärjestelyiden tarpeellisuudesta. Ko. alueen
vesihuoltojärjestelyiden toteutuminen ratkaistaan myöhemmin
tehtävien selvitysten perusteella ja erillisenä prosessina esitetyn tavoiteaikataulun mukaisesti."

Isovaaran teollisuusalueen asemakaava on hyväksytty 28.9.2015.
Kunnan investointiohjelman mukaisesti alueen kaduille laaditaan
vuoden 2019 aikana katu- ja rakennussuunnitelmat. Varsinainen rakentaminen on suunniteltu suunnitelmavuodelle 2020.
Mikäli teollisuusalueelle ilmenee käyttötarvetta tulee sinne rakentaa
vesihuolto ja se tulisi toteuttaa samanaikaisesti kadunrakentamisen
yhteydessä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää
käynnistää toimenpiteet tavoitteena vesihuoltojärjestelyjen toiminta-alueen laajentaminen Aakenuksentien varrelle, ulottuen asemaPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 35

4/2019

14

10.04.2019

kaavoitetulle teollisuusalueelle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

Toiminta-alueet 26.6.2016, Kittilän vesihuolto-osuuskunta
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Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
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Terveyskeskuksen IV-korjaustyöt
124/02.08.00/2019
Teknlk 10.04.2019 § 36
Terveyskeskuksen IV-korjaustöiden suunnitelmat on laadittu Granlund Rovaniemi Oy:n toimesta.
Toteuttamisaikataulu on laadittu toteutettavaksi vaiheistettuna yhteentoista eri toteutusvaiheeseen terveyskeskuksen toiminnat huomioiden ajalla 20.5 - 31.10.2019.
Urakkatarjouksen kohteena ovat ilmanvaihdon korjaustöiden toteuttamiseen sisältyvät äänenvaimentimien vaihdot, muutokset ilmanvaihtokonehuoneissa ja yhden ilmanvaihtokoneen uusiminen sekä
springlerjärjestelmän rakentaminen vuodeosastolle.
Kunnan omana työnä laatoitetaan rakennuksen kahden siiven
käytävän lattiat. Hankkeen toteutusaikataulussa ja -järjestyksessä
on huomioitu terveyskeskuksen toimintaedellytykset. Kunnan
toimesta hankitaan vastaanoton väliaikaistilat.
Määrärahaa sisäilmaan liittyville korjaustöille, sekä vuodeosasto
springlerjärjestelmälle on varattuna yhteensä 400 000 €.
Tarjoukset tuli toimittaa 4.4.2019 klo 12:00 mennessä.Määräaikaan
mennessä saatiin kaksi tarjousta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää valita terveyskeskuksen ilmanvaihdon
korjaustöiden ja springler-järjestelmän päätoteuttajaksi halvimman
tarjouksen tehneen Lapin LVI-asennus Oy:n yhteishintaan
187.059,95 €.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 7

Tarjousten avauspöytäkirja, terveyskeskuksen
IV-korjaustyöt
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§ 37
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Lukion IV-korjaustyöt
33/10.03.02/2018
Teknlk 10.04.2019 § 37
Lukion ilmanvaihdon korjaustöiden suunnitelmat on laatinut Sweco
Talotekniikka Oy.
Hankkeessa asennetaan kellariin ilmanvaihtolaitteisto erikseen kellaritiloille ja ensimmäisen kerroksen tiloille. Lisäksi tehdään toiseen,
kolmanteen ja ullakkokerrokseen tarvittavat muutostyöt turvaamaan
ilmanvaihdon toimivuutta olemassa olevalla ilmanvaihtokoneella, johon vapautuu kapasiteettia kellarin ja ensimmäisen kerroksen tilojen
osalta.
Hankinnan toteutusaika on suunniteltu 27.5. - 13.8.2019 väliselle
ajalle.
Määrärahaa lukion perustusten kuivatukseen ja ilmanvaihdon tehostukseen on varattuna 380 000 €.
Tarjoukset tuli toimittaa 8.4.2019 klo 14:00 mennessä. Määräaikaan
mennessä saatiin yksi tarjous.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää hankinnan, perusteena vain
yksi saatu tarjous, jolloin kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rantatien katusuunnitelman nähtäville asettaminen
11/10.03.01/2019
Teknlk 10.04.2019 § 38
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400-862 532)
Maankäyttö- ja rakennuslain 85§:n mukaan katu rakennetaan
kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on
suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan
mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja
viihtyisyyden vaatimukset. Suunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti
noudatettava, mitä MRL:n 62 §:ssä säädetään. Suunnitelmasta
säädetään tarkemmin asetuksella.
Tekninen johtaja:
Kittilän kunta asettaa MRA 43 §:n mukaisesti nähtäville vähintään 14
päivän ajaksi Rantatien katusuunnitelman.
Suunnitelmat pidetään nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
_________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Option käyttö konetöiden ja maa-ainesmateriaalien hankinnassa 2019
2/10.03.01/2017
Teknlk 10.04.2019 § 39
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400-862 532)
Kittilän kunta on kilpailuttanut tarjouspyynnöillä 3.5.2017 yksikköhintapohjaiset konetyöt sekä maa-ainesmateriaalien toimituksen. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntatiedotteessa, ilmoitustaululla sekä kunnan internet sivuilla.
Saaduista tarjouksista on laadittu koontitaulukot. Konekaluston osalta valinta työkohteisiin suoritetaan tapauskohtaisesti töiden luonteesta, kiireellisyydestä, hankkeen kokonaistaloudellisuudesta ja konekaluston saatavuudesta riippuen.
Tarjouspyynnöissä on kirjattu maininta tarjouksen voimassaolosta
31.12.2017 saakka sekä optiona vuodet 2018 ja 2019. Option käytöstä päätetään erikseen.Optiovuosina yksikköhinnat tarkistetaan
enintään maanrakennuskustannusindeksillä, tarkistusajankohta tarjousten jättökuukauden indeksi (2010=100, erillisindeksi katujen ylläpito). Pisteluku toukokuussa 2017 on 111,5.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää option käytöstä vuodelle 2019. Optio
koskee yksikköhintapohjaisia konetöitä sekä maa-ainesmateriaalien
hankintaa. Tarjousten hinnat tarkistetaan toukokuun 2019 em. indeksin pisteluvulla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Linja-autopysäkkien odotuskatoksien siirtyminen kunnan omistukseen ja vastuulle,
Kittilä
279/10.03.01/2018
Teknlk 10.04.2019 § 40
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400-862 532)
Kittilän kunta ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat
sopijaosapuolina tehneet sopimuksen 20.3.2019 seuraavien kylien
alueilla olevien linja-autopysäkkien odotuskatosten siirtymisestä kunnan omistukseen ja vastuulle:





Köngäs, 2 kpl
Molkojärvi, 1 kpl
Rauhala, 1 kpl
Tepasto, 2 kpl

Sopimuksen mukaisesti Kittilän kunta vastaa kustannuksellaan odotuskatosten lumitöistä, puhtaanapidosta, normaalista ylläpidosta sekä katokselle aiheutuneiden vaurioiden korjaamisesta. Lisäksi katokseen tulee kiinnittää kyltti josta selviää katoksen kuuluminen kunnan
hoidon ja ylläpidon piiriin.
Sopimus on tullut voimaan 20.3.2019. Osapuolet voivat siirtää sopimuksen velvoitteet myös kolmannelle osapuolelle.
Kunnan hallitus on kokouksessaan 20.11.2018 (§ 409) päättänyt, että kunta tekee odotuskatosten hoidosta sopimuksen Könkään, Molkojärven ja Rauhalan kyläyhdistysten sekä Tepaston maa- ja kotitalousseuran kanssa.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteet siirretään Könkään, Molkojärven ja Rauhalan kyläyhdistyksille sekä Tepaston maa- ja kotitalousseuralle 1.6.2019 lähtien kirjallisella sopimuksella.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö asiantuntijana tämän asian aikana
kello 14.22-14.28.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Erään tien nimeäminen - Kittilä, Pakatin alue
56/10.02.06/2019
Teknlk 10.04.2019 § 41
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)
Kittilän kunta on myynyt Pakatin asemakaava-alueen korttelin 825
tontit 1 ja 2. Tontin ostajilla on rakennussuunnittelu käynnissä ja heidän tarkoituksenaan on aloittaa omakotitalon rakennustyöt tulevana
kesänä. Korttelien 825 ja 824 väliin rakennettava katu (noin 70 metriä) tulisi osoitejärjestelmän selkeyden vuoksi (palo- ja pelastustoimi)
nimetä omaksi kaduksi.
Korttelin 825 tontin ostajat ovat esittäneet, että katu nimettäisiin Koivukujaksi.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää nimetä Pakatin asemakaavan korttelien 824 ja 825 välisen kadun Koivukujaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Aakenuksentien teollisuusalueen katusuunnitelmien nähtäville asettaminen
125/10.03.01/2019
Teknlk 10.04.2019 § 42
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400-862 532)
Maankäyttö- ja rakennuslain 85§:n mukaan katu rakennetaan
kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on
suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan
mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja
viihtyisyyden vaatimukset. Suunnitelmaa laadittaessa on vastaavasti
noudatettava, mitä MRL:n 62 §:ssä säädetään. Suunnitelmasta
säädetään tarkemmin asetuksella.
Tekninen johtaja:
Kittilän kunta asettaa MRA 43 §:n mukaisesti nähtäville vähintään 14
päivän ajaksi Aakenuksentien teollisuusalueen katusuunnitelmat.
Suunnitelmat pidetään nähtävillä Kittilän kunnan teknisellä osastolla.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yksityshenkilön esitys liittymän hakemisesta Rovaniementielle
149/10.00.02/2018
Teknlk 10.04.2019 § 43
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri puh. 040 762 2917)
* * * * * * * * * * * * * * on esittänyt, että Kittilän kunta hakee liittymä
lupaa Rovaniementielle kunnan omistaman tilan Piirilä RN:o 48:21
kohdalle ja hakijalle annettaisiin kulkuoikeus tilan Piirilä läpi heidän
omistamilleen kiinteistöille.
Hakijat on esittänyt uutta liittymää Lapin ELY-keskukselle kesäkuussa 2018. Lausunnossaan hakijoille Lapin ELY-keskus on todennut,
että Rovaniemen tiellä kyseessä olevassa kohdassa on 80 km/h nopeusrajoitus ja tie on liittymäkieltoaluetta. Lisäksi on todettu, että hakijalla on olemassa oleva kulkuyhteys Vanhantien kautta. Lausunnossaan Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue
ei ole katsonut uutta liittymää liikenneturvallisuuden kannalta tarpeelliseksi. Lapin ELY-keskuksen lausunto oheismateriaalina.
Kittilän kirkonkylän osayleiskaavassa alueen maankäyttö on tarkoitettu ratkaistavaksi asemakaavalla. Alakittilän alueella on tarkoitus
käynnistää asemakaavan laadinta syksyllä 2019 ja tässä yhteydessä
ratkaistaan alueen liikenneyhteydet. Ennen asemakaavan laadintaa
alueelle tehtävät pysyvät rakenteet vaikeuttavat tulevaa asemakaavoitusta ja sen toteuttamista. Lisäksi kunnan omistaman tilan jakaminen tiellä, ilman tarkempaa suunnitelmaa alueen tulevasta käytöstä,
rajoittaa tilan tulevaa käyttöä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 33 § mukaan tekninen lautakunta
hyväksyy liikennejärjestelyt ja toimii kunnan tiehallintoviranomaisena.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, ettei Kittilän kunta hae liittymälupaa
vaan asia ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pentti Kankaan valitus Kittilän teknisen lautakunnan päätöksestä 1.2.2019 § 12
121/01.01.01/2017
Teknlk 10.04.2019 § 44
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon
Pentti Kankaan valituksen johdosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaiseen päätöksen perusteina olevat asiakirjat:
yhteenveto hakijoista
hakemusasiakirjat valittajalta ja virkaan valitulta
hakijoille mahdollisesti tehdystä soveltuvuus- tai psykologisesta testistä laadittu yhteenveto
päätös valinnasta (esim. viranhaltijan tai lautakunnan päätös)
valittajan oikaisuvaatimus
lisäksi asian käsittelyyn liittyvät muut asiakirjat
Lisäksi hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon
liitteenä olevista asiakirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.
Ensisijaisen vaatimuksena Pentti Kangas pyytää, että teknisen lautakunnan
päätös 1.2.2019 § 12 kumotaan lainvastaisena sekä teknisen lautakunnan
päätökset 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66 kumotaan lainvastaisena ja virheellisessä järjestyksessä syntyneinä.
Perusteluissaan Kangas katsoo, että päätöksentekoon on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Lisäksi valintakokouksessa esteelliseksi ilmoittanut henkilö on
ollut kokouksessa, jossa ko. pöytäkirja on hyväksytty neljän muun sellaisen
jäsenen kanssa, jotka eivät varsinaiseen kokoukseen olleet muutoin osallistuneet. Lautakunta ei käsitellyt pöytäkirjan tarkastajan kirjallisia perusteita siitä,
miksi hän ei hyväksynyt pöytäkirjaa 18.7.2018. Lisäksi valittaja Kangas tuo
esiin oikaisuvaatimuksen hitaan käsittelyn. Kankaan mukaan häneltä on perusteettomasti vähennetty 13,5 vuotta työkokemusta. Valintamenettely on
myös ollut hänen mielestään laiton, koska vaalia ei ole suoritettu. Kangas
väittää, että häntä on johdonmukaisesti syrjitty työkokemuksen pois jätön, äänestysmenettelyn ja esteellisyyssäännösten noudattamatta jättämisen johdosta. Lisäksi Kangas vetoaa lainvastaiseen tiedottamiseen, koska on joutunut jälkikäteen useampaan otteeseen pyytämään valintaan liittyviä asiakirjoja.
Kangas vaatii oikeudenkäyntikulujen korvaamista viidellä sadalla eurolla.
Pentti Kankaan valitus hallinto-oikeudelle on esityslistan liitteenä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää lausuntona Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Pentti Kankaan valituksesta esittää seuraavaa:
Pentti Kangas on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksistä 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66. Oikaisuvaatimus on kirjattu saapuneeksi
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kuntaan 22.8.2018. Oikaisuvaatimus on kuntalain 134 §:n mukaan käsiteltävä kiireellisenä. Sain teknisen lautakunnan esittelijänä vs. kunnanjohtaja
Sanna Ylinampalta 7.9.2018 viestin, jossa hän toteaa, että P Kankaan oikaisuvaatimusta ei viedä vielä lautakuntaan, vaan hän antaa siitä erillisen määräyksen kuka asian voi esitellä, jotta mennään hallintolain mukaan. Sain tiedusteluuni 21.1.2019 viestin nykyiseltä vs. kunnanjohtajalta, että en ole
asiassa esteellinen. Viestin liitteenä oli kuntaliiton Ylinampalle jo 16.10.2018
annettu lausunto, jonka mukaan allekirjoittanut ei ollut esteellinen. Oikaisuvaatimus käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 1.2.2019 § 12.
Yhdyskuntainsinöörin paikka on ollut haettavana ensimmäisen kerran 13.4.
-28.4.2017. Tuolloin valittiin neljä hakijaa haastatteluihin, yksi valituista hakijoista oli Kangas. Haastatteluihin saapui valituista kolme hakijaa. Ensimmäinen toimeen valittu perui tulonsa, jonka jälkeen valittiin toinen hakija, joka
myös perui myös tulonsa. Tämän jälkeen käynnistettiin hakuprosessi uudelleen ja tämän haun päättymisen jälkeen jatkettiin hakuprosessia. Uudesta
hakukierroksesta valittiin neljä haastatteluun joista yksi oli jälleen Pentti Kangas. Lautakunta päätti 30.5.2018 valita soveltuvuustesteihin insinööri Pentti
Kankaan, insinööri Anssi Pölläsen ja insinööri Esa Pöyliön. Vs. tekninen johtaja Mauri Kivelä valitsi soveltuvuustestauksen tekijäksi Oy Practia Ab:n/ Antti
Suvanto. Saadun tiedon mukaan tieto testauksen toteuttajan ja hänen yhteystiedot tulivat vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalta. Kaikille kolmelle, Kangas mukaan lukien, tehtiin kevyt soveltuvuustesti. Tästä kolmikosta valittiin
teknisen lautakunnan kokouksessa 18.7.2018.2018 § 61 yhdyskuntainsinöörin toimeen Esa Pöyliö. Koska yksi pöytäkirjan tarkastajista ei suostunut allekirjoittamaan pöytäkirjaa, tarkistettiin pöytäkirja kokouksessa 3.8.2018 § 66.
Uudelle valitulle yhdyskuntainsinöörille tehtiin 6.8.2018 toistaiseksi voimassa
ole työsopimus.
Teknisen lautakunnan kokouksessa 3.8.2018 § 66, pöytäkirjaa 18.7.2018 tarkastettaessa, ei käsitelty niitä kirjallisesti ilmoitettuja perusteita siitä, miksi
edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaja ei allekirjoittanut pöytäkirjaa
18.7.2018. Pöytäkirjan tarkastamisesta oli päättämässä viisi sellaista lautakunnan jäsentä/varajäsentä jotka eivät olleet tarkastuksen kohteena olevassa
kokouksessa läsnä, joten he eivät voineet tietää oliko pöytäkirja kokouksen
kulun mukainen. Yksi pöytäkirjan tarkastuskokoukseen osallistunut jäsen oli
jäävännyt itsensä tarkastuksen kohteena olevasta kokouksesta. Kolme lautakunnan jäsentä oli läsnä molempien pykälien § 61 ja § 66 osalta.
Yhdyskuntainsinöörin työpaikan hakuilmoituksen 3 momentissa todetaan
mm. seuraavaa:
”Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan
rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan
eduksi.”
Infra-ala on maa-ja vesirakentamisen tehtäväalue, joita ovat mm. tiet, kadut,
sillat, vesihuoltojärjestelmät, ympäristörakenteet, kalliotilat ym. edustavat.
Tekninen lautakunta 18.7.2018 § 61 oli päättänyt seuraavaa:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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”Tekninen lautakunta valitsee yhdyskuntainsinöörin toimeen ansioituneimman
Esa Pöyliön (eniten eduksi katsottavaa työkokemusta sekä soveltuvuustestauksen tietoihin perustuvaa edellytystä).”
Saadun tiedon mukaan kokoukseen 18.7.2018 § 61 oli laadittu ansiovertailu
(liite), ansiovertailua ei ole kuitenkaan liitetty kokousasiakirjoihin. Tämän ansiovertailun mukaan ”oleelliset työkokemukset” olivat seuraavat:
- Pentti Kangas 12 vuotta 3 kk
- Esa Pöyliö
27 vuotta
- Anssi Pöllänen 20 vuotta 1 kk
Kittilän kunnan yhdyskuntainsinööri on vastuuhenkilönä kolmessa kunnanvaltuuston hyväksymässä tulosalueessa. Tulosalueita ovat liikenne, puistot ja
yleiset alueet sekä vesi- ja jätehuolto. Päätöspykälässä 18.7.2018 § 61 on
kerrottu vain kaksi ensiksi mainittua, vesi- ja jätehuolto on jätetty pois.
Vesihuoltolain 5 §:ssä Vesihuollon yleinen kehittäminen todetaan: ”Kunnan
tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavaksi tämän
lain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja näiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.” Lisäksi Vesihuoltolain 7 §:n vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja vesihuoltolain
8 §:n vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen vaatii toteutuakseen lain mukaisella tavalla paljon valmistelutyötä yhdyskuntainsinööriltä.
Kittilän kunnan talousarvioon ja – suunnitelmaan asetetaan vuosittain tavoitteet konserniyhtiöille, mm. Levin Vesihuolto Oy:lle. Lisäksi kunnanvaltuusto
on talousarviossa 2018 ja 2019 asettanut vesi- ja jätehuolto tulosalueelle,
jonka vastuuhenkilö on yhdyskuntainsinööri, tavoitteen; ”vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen” vuosien
2018 – 2021 ajanjaksolla yksi/vuosi.
Yhdyskuntainsinööri ei kuulu konsernijohtoon, mutta hänellä on merkittävä
rooli tehtäessä yhteistyötä Levin Vesihuolto Oy:n kanssa mm. katujen ja vesihuollon rakentamisen yhteensovittaminen. Lisäksi yhteistyötä tehdään paikallisten vesihuoltoyhtiöiden ja – osuuskuntien kanssa, sekä edistetään vesihuollon laajentumista alueille, jossa yhdyskuntakehityksen myötä on muodostunut tai muodostumassa tarve keskitetylle järjestelmälle. Tämä voi tarkoittaa
nykyisen vesihuoltolaitoksen laajentumista tai kokonaan uuden toimintaympäristön kehittämistyötä.
Haastatelluista kolmesta hakijasta kaikki täyttivät koulutusvaatimuksen. Infra-alan työkokemusta hakemusten perusteella oli em. kolmella seuraavasti
(huomioiden Kuntarekryn laskemat päällekkäisajat pois):
- Pentti Kangas 25 vuotta 10 kk, josta teknikkona 9 v 10 kk ja insinöörinä 16 v
- Esa Pöyliö
24 vuotta 6 kk, josta teknikkona 14 v ja insinöörinä 10 v 6 kk
- Anssi Pöllänen 19 vuotta 10 kk, kaikki työkokemus insinöörinä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Henkilövalintaa teknisessä lautakunnassa 18.7.2018 § 61 ei toteutettu kuntalain 105 § mukaisesti vaalilla, vaan äänestämällä.
Edellä esitetyn ja Pentti Kankaan valituksessaan esiintuomien perusteluiden
johdosta tekninen lautakunta esittää, että Pentti kankaan valitus hyväksytään
ja teknisen lautakunnan päätös 1.2.2019 § 12 sekä teknisen lautakunnan
päätökset 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66 kumotaan.
Hallinto-oikeudelle lähetettävät liitteet:
1. Viranhakuilmoitus
2. Viranhakuilmoitus, jatko
3. Yhteenveto hakijoista
4. Hakemusasiapaperit, valittaja
5. Hakemusasiapaperit, toimeen valittu
6. Soveltuvuustestien yhteenveto (salainen)
7. Päätös valinnasta 18.7. § 61
8. Päätös pöytäkirjan tarkastamisesta 3.8.2018 § 66
9. Päätöksen 18.7.2018 § 61 puuttuva eriävän mielipiteen liite
10.Pöytäkirjan 18.7.2018 § 61 tarkastajan perustelut
11.Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampan määräys esittelystä
12.Vs. kunnanjohtajan viesti/kuntaliiton lausunto
13. Työsopimus
14. Valittajan oikaisuvaatimus
15. Oikaisuvaatimuksen päätös 1.2.2019 § 12

Päätös:
Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan jäseniltä onko kukaan heistä saanut
henkilökohtaista ilmoitusta poliisilta, että olisi epäillyn asemassa Pentti
Kankaan tekemän tutkintapyynnön johdosta koskien yhdyskuntainsinöörin
valintaa.
Kukaan lautakunnan jäsenistä ei vastannut myöntävästi kysymykseen.
Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan jäseniltä haluaako joku saattaa jonkun
lautakunnan jäsenen esteellisyyden toimielimen päätettäväksi.
Kukaan lautakunnan jäsenistä ei pyytänyt puheenvuoroa asiaan liittyen.
Ahti Ovaskainen kannatti teknisen johtajan esitystä.
Tekninen johtaja muutti kohdassa hallinto-oikeudelle lähetettävien liiteiden
nimet seuraavasti:
1. Toimenhakuilmoitus
2. Toimenhakuilmoitus, jatko
Marita Toivanen teki seuraavanlaisen vastaesityksen:
Marita Toivasen vastaesitys teknisen lautakunnan 10.4.2019 kokouksen § 44:
Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelle Pentti Kankaan valitukseen Kittilän teknisen lautakunnan
päätöksestä 1.2.2019 § 12:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan tekninen lautakunta toteaa, että Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudesta 21.3.2019 lähetetyssä lausumapyynnössä todetaan
virheellisesti, että yhdyskuntainsinöörin tehtävä olisi virka.
Yhdyskuntainsinöörin tehtävä on Kittilän kunnassa toimi, ei virka.
Lautakunta toteaa, että Pentti Kankaan valitus teknisen lautakunnan
päätöksestä 1.2.2019 § 12 tulee hylätä perusteettomana.
Perustelut:
ESTEELLISYYS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUKSEEN 3.8.2018 § 66
LIITTYVÄT VÄITTEET
- Valittaja Pentti Kangas on oikaisuvaatimuksessaan ja valituksessaan tuonut
esille, että hän on 8.11.2017 tehnyt tutkintapyynnön ”koskien
yhdyskuntainsinöörin valintaprosessin aiempia vaiheita”. Nyt kyseessä
olevassa valituksessa hän tuo esille tehneensä lisäyksiä tutkintapyyntöön
15.1.2018 ja 25.10.2018 ja luettelee lähes tulkoon kaikkien lautakunnan
jäsenten olevan tutkinnan kohteena. Juridisesti henkilö tulee tietoiseksi
olevansa jossain poliisin esitutkinnassa silloin, kun hän vastaanottaa
henkilökohtaisesti poliisin ilmoituksen siitä, että hän on epäillyn asemassa.
Lautakunnan jäsenet ilmoittavat ja vastaavat itse omasta esteellisyydestään.
Lautakunnan asiaa käsittelevissä kokouksissa päätöksentekoon
osallistuneista jäsenistä kukaan ei kysyttäessä ole ilmoittanut saaneensa
poliisilta ilmoitusta, että olisi epäillyn asemassa Pentti Kankaan tekemän
tutkintapyynnön johdosta yhdyskuntainsinöörin valintaan liittyen. Lautakunnan
kokouksessa kukaan jäsen ei ilmaissut perusteita, eikä vaatimuksia jonkin
jäsenen esteellisyyden selvittämiseksi, joten puheenjohtajalle ei tullut tarvetta
selvittää kenenkään esteellisyyttä tai saattaa asiaa lautakunnan
päätettäväksi.
- Teknisen lautakunnan kokouksessa 3.8.2018 § 66 Kuntaliitosta saatujen
toimintaohjeiden (liite A) mukaisesti lautakunta on hyväksynyt edellisen
kokouksen pöytäkirjan, koska toinen pöytäkirjantarkastajista ei ole pöytäkirjaa
tarkastanut. Väitteet siitä, että pöytäkirjantarkastukseen olisivat esteellisiä
osallistumaan ne henkilöt, jotka eivät ole olleet kyseisessä kokouksessa
läsnä, on lakiin perustumaton. Kyseisessä pykälässä on hyväksytty edellisen
kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan, ei pelkästään
yhdyskuntainsinöörin valinnan osalta.
OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY
- Lautakunta on todennut oikaisuvaatimusta 1.2.2019 käsitellessään, että
oikaisuvaatimukset tulee tuoda lautakunnan käsiteltäväksi viipymättä ja tähän
tulee jatkossa kiinnittää paremmin huomiota.
ANSIOVERTAILU
- Yhdyskuntainsinöörin toimen hakuilmoituksessa on todettu seuraavasti:
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”Yhdyskuntainsinööri vastaa kunnan liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten
alueiden toiminnasta. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten
alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien
toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana.”
Tehtävän kuvauksessa ei hakuilmoituksessa ole mainittu vesi- ja
viemärilaitoksen tehtäviä. Kittilän kunnassa näitä tehtäviä hoidetaan Levin
vesihuolto OY:ssä ja Kittilän vesiosuuskunnassa. Yhdyskuntainsinöörin
tulosalueella teknisessä toimessa on vesi- ja jätehuollon osalta toimintakulut
olleet vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan yhteensä 9.749 €, kun taas
vertailun vuoksi toimintakulut tulosalueella Puistot ja yleiset alueet 404.935 €
ja Liikenneväylät 1.214.101 € (liite B). Edellä esitetystä johtuen
hakuilmoituksessa on lueteltu vain olennaiset tehtävät ja näitä koskeva
työkokemus on otettu mukaan ansiovertailuun. Esittelijänä toiminut vs.
tekninen johtaja Mauri Kivelä on laatinut ansiovertailun. Hänellä on
kokemusta ansiovertailun laadinnasta myös aiemmissa työtehtävissään
toimiessaan mm. teknisenä johtajana, eikä lautakunnalla ole ollut asiaa
päätettäessä mitään syytä epäillä, etteikö ansiovertailu olisi asianmukaisesti
laadittu. Lautakunta toteaa vielä, että niin valituksi tulleen Pöyliön kuin
valittajan Pentti Kankaan osalta oli selvää, että kummallakin on riittävä alan
työkokemus tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.
LAITON VALINTAMENETTELY
- Lautakunta on kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt puheenjohtajan
äänestysesityksen yhdyskuntainsinöörin valinnasta. Pentti Kankaan
valinnasta yhdyskuntainsinööriksi on äänestetty ja hän ei ole tullut valituksi
toimeen, vaan lautakunnan enemmistö on valinnut toimeen Esa Pöyliön.
Pentti Kangasta on esitetty valittavaksi toimeen ja hän on ollut mukana
äänestyksessä, joten äänestystavasta ei ole aiheutunut hänelle sellaista
oikeudenmenetystä, että päätöksen olisi katsottava olevan laiton sen
johdosta.
SYRJINTÄ
- Lautakunta toteaa, että kyseessä on yhdyskuntainsinöörin toimi, ei virka.
Lautakunnalla on laaja harkinnanvalta valita hakuehdot täyttävistä hakijoista
parhaaksi katsomansa henkilö yhdyskuntainsinöörin toimeen. Lautakunta on
esittelijän esityksen mukaisesti valinnut yhdyskuntainsinöörin toimeen
ansioituneimman hakijan Esa Pöyliön, perusteena koulutus, työkokemus,
suoritettu haastattelu, soveltuvuustestauksen tietoihin perustuva edellytys ja
niiden perusteella syntynyt kokonaisarvio.
Muilta osin lautakunta katsoo, että Pentti Kankaan valituksessaan esiin
tuomat muut seikat eivät varsinaisesti liity valituksen kohteina oleviin
päätöksiin, eikä niihin ole lautakunnan osalta tarvetta lausua. Yleisellä tasolla
lautakunta toteaa, että jos henkilö ei saa pyytämiään asiakirjoja
viranomaiselta, voi hän pyytää asiasta viranhaltijapäätöksen ja saattaa asian
valitusteitse oikeuden ratkaistavaksi.
Lisäksi hallinto-oikeuteen toimitetaan lausuntopyynnössä pyydetyt liitteet
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(teknisen johtajan esityksen liitteet 1- 15).
Oula Vuolli kannatti Marita Toivasen esitystä.
Lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivanen totesi, että on tehty teknisen
johtajan esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen.
Ne jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) ei ääntä ja kolme
(3) jaa ääntä.
Ei ääniä antoivat Hettula, Jauhojärvi, Kangas, Toivanen ja Vuolli. Jaa ääniä
antoivat Vanhatalo, Marttila ja Ovaskainen.
Puheenjohtaja totesi esityksensä tulleen kokouksen päätökseksi.
Ahti Ovaskainen, Leena Vanhatalo jättivät eriävät mielipiteen esittelijän
esitykseen perustuen.
Outi Marttila ja Lauri Kurula jättivät eriävät mielipiteet. Perustelut toimitetaan
kirjallisena perjantaina kello 12.00 mennessä.
__________
Liitteet
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Kiinteistönhoitajan toimi
126/01.01.01/2019
Teknlk 10.04.2019 § 45
Kiinteistönhoidon henkilökunnassa on yhden henkilön vajaus
1.4.2019 alkaen, koska kaksi kiinteistönhoitajaa on viisikymmentä
prosenttisella työajalla.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää julistaa kiinteistönhoitajan toimen
haettavaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Lukion ilmanvaihtotöiden jatkotoimenpiteet
33/10.03.02/2018
Teknlk 10.04.2019 § 46
Lukion ilmanvaihdon korjaustöitä koskevaan urakkaan saatiin vain
yksi tarjous, joka oli hinnaltaan huomattavasti suurempi kuin etukäteen oli laskettu. Työ on ilmeisesti koettu suurena toteuttaa koulujen
kesälomien puitteissa. Suunnitelmissa oli asentaa kellariin kunnan
oma ilmanvaihtolaitteisto. Lukion ensimmäiseen kerrokseen suunniteltiin oma ilmanvaihtokone joka sijoitettaisiin kellariin. Vanha kone
palvelisi toista ja kolmatta kerrosta, kanavistoon tuli uusimisia kaikkiin kerroksiin.
Tekninen johtaja:
Mikäli kunnanhallitus päättää keskeyttää nykyisen hankinnan, päättää lautakunta seuraavaa:
Ilmanvaihdon saneerauksen tarjouspyyntö laitetaan uudestaan laskentaan muutettuna siten, että hankkeeseen kuuluu kellarin ilmanvaihtolaitteiston asentaminen ja ensimmäisen kerroksen ilmanvaihdon saneeraus. Toinen ja kolmas kerros jäävät nykyisellä kanavistolla nykyisen koneen taakse. Eri urakassa myöhemmin toteutetaan
toinen ja kolmas kerros sekä tehdään tarvittavat muutokset juhlasalin osalta.
Kaikki kuitulähteet, kuten villapohjaiset äänieristyslevyt ja sähköpielien eristeet korvataan kuiduttomilla tuotteilla sekä toisen ja kolmannen kerroksen käytävän alas laskun yläpuoliset tilat pudistetaan,
eristeet korjataan ja pölynsidontamaalataan. Työ tehdään osin kunnan omana työnä.
Yhdessä koulutoimen kanssa sovitetaan aikataulu toteuttamiselle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
28, 30, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 45
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
29, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 46
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,

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

4/2019

33

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA
36
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
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muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnanarvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon*.
Oikaisuvaatimus
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ Tekninen lautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
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Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun
puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300

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
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31
Hallintovalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran
puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa,
että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.
Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
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Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei
tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä
1.1.2018 oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
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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