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Kunnanhallitus
Aika

Tiistai 16.04.2019 klo 15:00 - 18:00

Paikka

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

Julkisena käsiteltävien asioiden lisäksi käsiteltiin JulkL 24 §:n 17
kohdan perusteella salaisena asia "Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden ostotarjous" (KhallS 16.4.2019 § 1).
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Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort LTD:n välinen
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asemakaavamuutos
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Anna Mäkelälle
Edustaja ja varaedustaja Rovaniemen
koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.6.2019
Esitys jäsenehdokkaiden nimeämisestä Levin Vesihuolto
Oy:n hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen
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Marita Toivasen kysymys Varman esisopimukseen liittyen
Lisämääräraha antolainaukselle vuodelle 2019
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Lukion IV-korjaustyöt
Vs. sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi julistaminen
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Levin Korttelin 965 asemakaavamuutos
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Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemus koskien uuden
vesivarastoaltaan rakentamista ja luvanmuutosta
NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan
eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen
hausta huolimatta, Kittilän kunnan vastine hakijan
vastineen johdosta
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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka

Tehtävä
puheenjohtaja

Mertaniemi Tuula
Kautto Sakari
Ovaskainen Ahti
Toivanen Marita

2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen

Kenttälä Pekka
Palosaari Raija
Nevalainen Aki
Yritys Inkeri
Jämsén Antti
Ylinampa Sanna

varajäsen
varajäsen
kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston 2. vpj
vs. kunnanjohtaja
hallintojohtaja

Poissa Pekkala Antti
Kivisaari Yrjötapio
Kenttälä Toni
Salonen Tarmo
Fagerholm Raili
Korva Merja
Mäntymaa Vuokko
Molkoselkä Vilho

Lisätiedot
poissa §:n 108, 128 ja 129
kohdalla

poissa §:n 108, 128 ja 129
kohdalla
poissa §:n 120 kohdalla
poissa §:n 125 kohdalla

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

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

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 108 - 131

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Ovaskainen ja Raija Palosaari.
Lisälistan asiat nro 21 ja 22 (§:t 128 ja 129) päätettiin käsitellä kokouksessa esityslistan asian nro 1 (§ 108) jälkeen.
Ympäristösihteeri Piippa Wäli oli selostamassa paikalla §:ään 131 liittyviä
asioita klo 15:29 - 15:25.
Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund oli selostamassa §:ään 123 liittyviä
asioita klo 15:26 - 16:02.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Tuula Mertaniemi
Puheenjohtaja

Lukuun ottamatta §:t 108, 128 ja 129

§:t 108, 128 ja 129

Sanna Ylinampa
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tauot pidettiin klo 15:07 - 16:02 ja 16:31 - 16:50.

Kittilässä 18.4.2019

Ahti Ovaskainen

Raija Palosaari

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 18.4.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi)
Kittilä 18.4.2019

Sanna Ylinampa
Hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort LTD:n välinen kaavoituksen
käynnistämissopimus, Levin etelärinteen asemakaavamuutos
150/10.02.03/2017
Khall 16.04.2019 § 108
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt (Khall 10.4.2018 § 118) Oy Levi Ski Resort Ltd:n hakemuksen asemakaavan muuttamisesta Levitunturin etelärinteen Tievan kaava-alueen kortteliin 972 sekä sen yhteydessä oleville tiloille Hissi RN:o 56:151 ja Levi531 RN:o 104:25.
Asemakaavamuutoksen laatimisesta on tarpeellista tehdä Kittilän
kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välille kaavoituksen käynnistämissopimus.
Sopimus koskee asemakaavamuutosta Levin etelärinteen korttelissa
972, sen yhteydessä olevaa rinnealuetta sekä Levin ympärystien
eteläpuolista aluetta. Alue on rajattu sopimuksen liitekarttaan.
Sopimuksen tarkoituksena on että kunta ja maanomistaja sopivat
sopimusalueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja siihen
liittyvistä ehdoista. Sopija osapuolet ovat tietoisia siitä, että asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen.
Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavamuutoksen kaavoituskustannukset hallinto- ja kuulemiskustannuksineen sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutustenarvioinnin kustannukset.
Kustannusten korvaamisen vakuudeksi maanomistaja sitoutuu toimittamaan 13000 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen
kunnalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen. Vakuus vapautetaan, kun maanomistaja on kokonaisuudessaan maksanut edellä mainitut kustannukset tai tehnyt tätä asemakaavaa koskevan maankäyttösopimuksen.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski
Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nro 20 ja 21 (§:t 128 ja 129)
osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pekka Rajalan tilalle ei saapunut varajäsentä.
Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort
Oy:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän
asian sekä esityslistan asioiden nrot 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta
ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.
Marita Toivasen tilalle ei saapunut varajäsentä.
Puheenjohtajana tämän asian sekä §:ien 128 ja 129 kohdalla toimi
kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan ja yksityishenkilön välinen kaavoituksen käynnistämissopimus, Levin
etelärinteen asemakaavamuutos
150/10.02.03/2017
Khall 16.04.2019 § 109
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt (Khall 12.3.2019 § 70) * * * * *
* * * * * hakemuksen asemakaavan muuttamisesta ja laatimisesta
Levitunturin etelärinteen läheisyydessä sijaitsevalle määräalalle.
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatimisesta on tarpeellista
tehdä Kittilän kunnan ja maanomistajan välille kaavoituksen käynnistämissopimus.
Sopimus koskee asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadintaa
Levin etelärinteen läheisyydessä sijaitsevalle määräalalle * * * * * * *
* * * kiinteistöstä * * * * * * * * * * *. Alue on rajattu sopimuksen
liitekarttaan.
Sopimuksen tarkoituksena on että kunta ja maanomistaja sopivat
sopimusalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinnan
käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Sopija osapuolet ovat
tietoisia siitä, että asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen.
Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavamuutoksen kaavoituskustannukset hallinto- ja kuulemiskustannuksineen sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutustenarvioinnin kustannukset.
Kustannusten korvaamisen vakuudeksi maanomistaja sitoutuu toimittamaan 13000 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen
kunnalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen. Vakuus vapautetaan, kun maanomistaja on kokonaisuudessaan maksanut edellä mainitut kustannukset tai tehnyt tätä asemakaavaa koskevan maankäyttösopimuksen.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja * * * * * * * * * *
välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan ja Kiinteistö Oy Levin Casino Resortin välinen kaavoituksen
käynnistämissopimus, Levin korttelin 49 asemakaavamuutos
69/10.02.03/2018
Khall 16.04.2019 § 110
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt (Khall 14.8.2018 § 263) Kiinteistö Oy Levin Casino Resortin hakemuksen asemakaavan muuttamisesta Levin asemakaava-alueen korttelissa 49. Asemakaavamuutoksen laatimisesta on tarpeellista tehdä Kittilän kunnan ja Kiinteistö
Oy Levin Casino Resortin välillä kaavoituksen käynnistämissopimus.
Sopimus koskee asemakaavamuutosta Levin asemakaava-alueen
korttelia 49. Alue on rajattu sopimuksen liitekarttaan.
Sopimuksen tarkoituksena on että kunta ja maanomistaja sopivat
sopimusalueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja siihen
liittyvistä ehdoista. Sopija osapuolet ovat tietoisia siitä, että asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen.
Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavamuutoksen kaavoituskustannukset hallinto- ja kuulemiskustannuksineen sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutustenarvioinnin kustannukset.
Kustannusten korvaamisen vakuudeksi maanomistaja sitoutuu toimittamaan 20000 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen
kunnalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen. Vakuus vapautetaan, kun maanomistaja on kokonaisuudessaan maksanut edellä mainitut kustannukset tai tehnyt tätä asemakaavaa koskevan maankäyttösopimuksen.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja Kiinteistö Oy Levin Casino Resortin välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen tonttien hinnoittelu
45/02.05.00/2018
Khall 16.04.2019 § 111
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueella kunnan omistuksessa on korttelin 1312 tontit 1-5 ja korttelin 1313/1-4 erillispientalotontit (AO), korttelin 1311 tontti 1 (RM) ja kunnan omistama tontinosa korttelin 1305 tontista 1 (RM).
Tonttien hintojen määräytyminen perustuu rakennusoikeuden kerrosalaneliömetrimääräpohjaiseen hinnoitteluun.
AO- tonteilla hintaperusteena on 120 €/k-m2, korttelin 1311 tontilla 1
(RM) 200 €/k-m2 ja korttelin 1305 tontin 1 tontinosalla 300 €/k-m2.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa
Immeljärven asemakaava-alueen kortteleiden1305/1(tontinosa),
1311/1 ja 1312-1313 tonttien hinnat seuraavasti:
Kortteli/
tontti

Käyttötarkoitus

Pinta-ala m2 Rakennus- Hinta
oikeus k-m2 €/k-m2

Hinta
€/tontti

1305/1osa
1311/1
1312/1
1312/2
1312/3
1312/4
1312/5
1313/1
1313/2
1313/3
1313/4

RM
RM
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO

795
7725
1354
1743
1604
1575
1770
2204
1904
1692
1766

38 250
220 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

127,5
1100
250
250
250
250
250
250
250
250
250

300
200
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Karttaliite/Kunnan tontit Immeljärven pohjoispuolen
asemakaava-alue
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Käyttöoikeussopimus vedenkorkeusaseman sijoittamiseksi Kittilän kirkonkylälle
119/10.03.01/2019
Khall 16.04.2019 § 112
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Lapin ELY-keskuksella on suunnitteilla Kittilän kirkonkylälle vedenkorkeusaseman kahdennus jo olemassa olevan laitteiston lisäksi.
Kahdennuksella varmistetaan varsinkin tulva-aikainen vedenkorkeuden seuranta.
Vedenkorkeusasema on suunniteltu sijoitettavan Ounasjoen varteen
terveyskeskuksen ranta-alueelle. Vedenkorkeusasema sijoitettaisiin
noin 3-5 metriä rannasta ja ulkoisesti siitä näkyy vain automaattilaatikko 3 metrisen maston päässä. Asemapaikan sijaintia suunnitellessa on otettu huomioon tulvapenkereen suunniteltu sijainti.
Käyttöoikeus kohdistuu kunnan omistamaan kiinteistöön Toipula
261-405-6-1 ja pinta-alaltaan käyttöoikeus maa-alueelle on noin 10
m2.
Kartta ja käyttöoikeussopimusluonnos esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vedenkorkeusaseman sijoittamisen kunnan kiinteistölle Toipula 261-405-6-1 ja tehdä esitetyn käyttöoikeussopimuksen Lapin ELY-keskuksen kanssa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Käyttöoikeussopimus vedenkorkeusaseman
sijoittamisesta
Kartta vedenkorkeusaseman sijainnista Kittilän
kirkonkylälle (Lapin ELY-Keskus)

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 7.2.2019
154/10.00.01/2017
Khall 16.04.2019 § 113
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * * on tehty 7.2.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön kauppa. Kiinteistöllä sijaitsee purkukuntoisia rakennuksia.
Kiinteistön ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 7.2.2019 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa koskien
kiinteistöä * * * * * * * * ja sillä sijaitsevia purkukuntoisia rakennuksia.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 20.3.2019
154/10.00.01/2017
Khall 16.04.2019 § 114
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * on tehty 20.3.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön kauppa. Kiinteistöllä ei sijaitse rakennuksia.
Kiinteistön ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 20.3.2019 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa koskien kiinteistöä * * * * * * *.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan talvireittien kunnossapitourakan hankintamenettely
42/10.03.01/2019
Khall 26.03.2019 § 91
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö, puh. 0400 862 532)
Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 12.02.2019 (§ 33) päättänyt käynnistää kilpailutuksen valmistelun koskien kunnan talvireittien
ylläpitoa.
Yhdyskuntainsinööri on aloittanut asian valmistelun ja hankinnasta
on keskusteltu kunnan sisäisessä reittityöryhmässä 11.3.2019. Hankintamenettelyyn esitetään noudatettavaksi seuraavia reunaehtoja:









Urakkaan kuuluu Kittilän kunnan hallinnoimien moottorikelkka-,
hiihto-, talvikävely- ja pyöräily(fatbike) reittien talvikauden kunnossapito
Urakka ei kata sivukylissä olevaa latuverkostoa
Hankintana avoin menettely
Urakan kesto viisi (5) vuotta alkaen 1.10.2019
Tarjouspyyntö valmistellaan teknisellä osastolla ja se julkaistaan Cloudia kilpailutusjärjestelmässä kesäkuun aikana
Urakan ratkaisuperusteena käytetään hinta- ja laatuosiota
Tarjouspyynnössä pyydetään erikseen hinta myös pelkästään
Kittilän kirkonkylän latureittien kunnossapidosta
Tarjoajan tulee täyttää soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset

Vs. kunnanjohtaja:
Hankintamenettelyssä noudatetaan esitettyjä reunaehtoja.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.
__________
Khall 16.04.2019 § 115
Yhdyskuntainsinööri on suorittanut asian suhteen jatkovalmistelua ja
esittää edelleen hankintamenettelyssä noudatettavaksi seuraavia
reunaehtoja:




Pöytäkirjan tarkastajat:

Hankinnan kohteena on Kittilän kunnan hallinnoimien talvireittien (moottorikelkka-, hiihto-, talvikävely- ja pyöräilyreitit) kunnossapitourakka, poislukien kirkonkylän latureitistö, jota nykyisin ylläpitää kunnan liikuntatoimi
Urakkamuoto on yhdistetty kokonaishinta- ja yksikköhintaurakka. Urakkaa ei jaeta eri osa-alueisiin vaan urakoitsijan tarjouksen tulee sisältää tarjouspyynnössä oleva koko reittiverkosto
Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille, tämän pidem-
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mälle ei sallita hankintaketjutusta
Urakan kesto viisi vuotta, sisältäen viisi 12 kuukautta kestävää
sopimuskautta. Ensimmäisen kauden alku 1.10.2019 ja päättyminen 30.9.2020
Tarjouspyynnön julkaiseminen (avoin menettely) Cloudia kilpailuttamisjärjestelmässä 30.6.2019 mennessä. Tarjouksen
laskenta-aika 7 viikkoa julkaisemisesta
Tekninen osasto valmistelee hankinnan käyttäen apuna tarvittavaa asiantuntija osaamista
Tarjoajan tulee täyttää kaikki hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Vs. kunnanjohtaja:
Hankintamenettelyssä noudatetaan jatkovalmistelun pohjalta laadittuja reunaehtoja.
Päätös:
Ahti Ovaskainen esitti, että lisäyksenä esitykseen kelkkareittien hoidon osalta olisi mahdollista tehdä erillinen tarjous. Tuula Mertaniemi
kannatti Ovaskaisen esitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava
äänestämällä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät "jaa".
Ne, jotka kannattavat Ahti Ovaskaisen esitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) "jaa" ääntä
ja kaksi (2) "ei" ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä,
Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.
Puheenjohtaja totesi vs. kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sovintosopimuksen mukaisen korvauksen maksaminen Anna Mäkelälle
451/00/2013
Khall 16.04.2019 § 116
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,
Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Korkeimman hallinto-oikeuden päätettyä hylätä Kittilän kunnan ja
Anna Mäkelän välisestä sovintosopimuksesta tehdyn valituksen
(KHO:n päätös 20.3.2019, dnro 3059/3/18), jossa valittajina olivat Inkeri Yritys ja Pentti Kangas, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätös asiassa jäänyt voimaan. Näin ollen Kittilän kunnan ja Anna
Mäkelän välinen sovintosopimus on saanut lainvoiman kun KHO on
antanut päätöksensä.
Sovintosopimuksen kohdassa 3. Kittilän kunnan maksettava korvaus
(s. 7) mukaan Kittilän kunta maksaa Mäkelälle 140.828,72 euroa.
Maksu koostuu asiamiehen käyttämisestä aiheutuneiden kulujen
korvauksesta 15.1.2016 jälkeiseltä ajalta 17.068 euroa lisättynä arvonlisäverolla (24%), 4.096,32 euroa sekä virkasuhteen päättymisen
johdosta maksettavasta korvauksesta 119.664,40 euroa ( 18 kuukautta x 6.646,91 euroa).
Sopimuksen mukaan Anna Mäkelälle maksettava korvaus erääntyy
maksettavaksi kuukauden kuluessa siitä, kun Kittilän kunnanvaltuuston sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman, kuitenkin aikaisintaan 15.2.2017. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on saanut lainvoiman kun se on annettu eli 20.3.2019.
Anna Mäkelälle maksettava korvaus erääntyy sovintosopimuksen
mukaan näin ollen maksettavaksi 20.4.2019.
Kaikkiaan 119.644,40 euron suorituksesta tehdään sopimukseen
kirjatun mukaisesti ennakonpidätys. Mäkelä toimittaa kunnalle verokortin ennakonpidätyksen suorittamista varten.
Sovintosopimuksen kohdan 5. Virkasuhteeseen liittyvät ja muut vaatimukset mukaan tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen osapuolilla ei ole toisiaan kohtaan Mäkelän virkasuhteeseen tai sen päättymiseen liittyen muita kuin tästä sopimuksesta ilmeneviä vaatimuksia.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää laittaa sovintosopimuksen mukaisen korvaussumman 140.828,72 euroa maksuun Anna Mäkelälle vähennettynä 119.644,40 euron suorituksesta tehtävällä ennakonpidätyksellä,
joka tehdään Mäkelän kuntaan toimittaman verokortin ennakonpidätysprosentin mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyn osalta ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Tuula Mertaniemi esitti, että kunnanhallitus hyväksyy vs. kunnanjohtajan esityksen sekä tekee lisäksi periaatepäätöksen siitä, että mikäli
lainvoimaisia tuomioita tahallisesta rikoksesta tulee irtisanomispäätöksen tekemiseen 17.11.2014 osallistuneille ja/tai irtisanomispäätöksen valmisteluun tai täytäntöönpanoon osallistuneille, kunnan tulee toimia kunnan edun mukaisesti ja palata tähän asiaan ja käynnistää toimenpiteet tämän rahan sekä kunnan Mäkelälle hänen työttömyysajaltaan suorittaman ansionmenetyskorvauksen perimiseksi
tuomituilta. Ahti Ovaskainen kannatti Tuula Mertaniemen esitystä.
Mertaniemen ja Ovaskaisen allekirjoittama vastaesitys kokonaisuudessaan tämän pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava
äänestämällä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät "jaa".
Ne, jotka kannattavat Tuula Mertaniemen esitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä
ja kaksi (2) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä,
Raija Palosaari ja Marita Toivanen.
Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.
Puheenjohtaja totesi vs. kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat jättävänsä asiaan
eriävän mielipiteen Mertaniemen esitykseen perustuen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Tuula Mertaniemen ja Ahti Ovaskaisen esitys/eriävä
mielipide - Khall 16.4.2019 § 116
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Edustaja ja varaedustaja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen
14.6.2019
113/00.00.01/2017
Khall 16.04.2019 § 117
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään perjantaina 14.6.2019 klo 12.00 Rovaniemellä. Yhtymän hallitus pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen.
Yhtymäkokous käsittelee tässä kokouksessa mm.:
- henkilöstöraportti 2018
- vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
- tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
Lopullinen esityslista toimitetaan sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille yhtiökokousedustajille.
Kuntalain 60 §:n mukaan: "Jos kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää
yhtymäkokous, kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan
muu toimielin.''
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän
14.6.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen varsinaisen edustajan ja
varaedustajan.
Päätös:
Pekka Rajala esitti, että kunnanhallitus nimeää varsinaiseksi edustajaksi vs kunnanjohtaja Antti Jämsénin ja varaedustajaksi hallintojohtaja Sanna Ylinamman.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys jäsenehdokkaiden nimeämisestä Levin Vesihuolto Oy:n hallitukseen ja
toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle
113/00.00.01/2017
Khall 16.04.2019 § 118
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Levin Vesihuolto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18.4.2019 klo 9.00 Sirkassa Levin Vesihuolto Oy:n toimitiloissa os. Koutamaantie 1 A.
Kunnanhallitus on valinnut Levin Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustajaksi Toni Kenttälän ja varalle Antti Pekkalan 29.8.2017 (§ 276).
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esityksestä Levin Vesihuolto Oy:n hallituksen jäseniksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.
Päätös:
Raija Palosaaren esitys:
Veli-Matti Junnola
Reijo Kyrö
Tuula Mertaniemen esitys:
Lauri Kurula
Inkeri Yritys
Ahti Ovaskainen
Marita Toivasen esitys:
Raili Fagerholm
Puheenjohtaja Pekka Rajala teki seuraavan äänestysesityksen, joka
hyväksyttiin:
Suoritetaan suljettu lippuäänestys ja äänestää voi enintään kolmea
seuraavista jäsenehdokkaista: Veli-Matti Junnola, Reijo Kyrö, Lauri
Kurula, Inkeri Yritys, Ahti Ovaskainen ja Raili Fagerholm.
Äänestystulos:
Veli-Matti Junnola
Reijo Kyrö
Lauri Kurula
Inkeri Yritys
Ahti Ovaskainen
Raili Fagerholm

5 ääntä
5 ääntä
2 ääntä
2 ääntä
2 ääntä
5 ääntä

Kunnanhallitus päätti esittää seuraavia henkilöitä jäsenehdokkaiksi
Levin Vesihuolto Oy:n hallitukseen: Veli-Matti Junnola, Reijo Kyrö ja
Raili Fagerholm.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Marita Toivasen kysymys Varman esisopimukseen liittyen
43/10.00.02/2012
Khall 24.10.2017 § 365
Marita Toivanen on tehnyt Varman esisopimuksen Raukeamisesta
ja sopimussakosta kysymyksen 26.9.2017.
Kysymyksen mukaan Kittilän kunta ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat 18.2.2008 allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen 3,7 ha suuruisen alueen myynnistä 13 milj.euron kauppahinnalla. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 25.2.2008. Esisopimuksessa on sovittu 200.00 euron sopimussakosta.
Luottamushenkilöt ovat useaan otteeseen pyytäneet selvitystä siitä,
miksi kyseinen esisopimus raukesi ja miksi esisopimuksen mukaista
sopimussakkoa ei ole peritty. Asiaa on viimeksi käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 24.4.2017 kohdassa valtuutettujen puheenvuorot, kysymykset ja aloitteet:
"Valtuutettu Torsti Patakangas kertoi tehneensä aikaisemmin kysymyksen Varman esisopimukseen liittyen muuta siihen ei ole annettu
vastausta.Miksi sopimus on rauennut. Sopimukseen kuului 200 000
euron sopimussakko ja tulee selvittää miksi sitä ei ole peritty.
Vt.kunnanjohtaja Kyösti Tornberg vastasi Varma-asiaan, että hä on
ollut yhteydessä Varmaan ja saanut Varman taholta horjuvan vastauksen. Hanke ei ollut suunnitteluvaiheessa operaattorin näkökulmasta taloudellinen.
Hän sai selville, että sopimussakko ei langennut maksettavaksi. Hän
on tutustunut papereihin ja sopimussakko on vahva, mutta asian selvittäminen on kesken. Hän on jäämässä pois, mutta aikoo selvittää
asian ja tapaa lähiaikoina Varmaa edustaneen entisen sijoitusjohtajan."
Sopimuksen raukeamista ja sopimussakon perimisestä luopumista
ei Toivasen käsityksen mukaan ole koskaan käsitelty missään kunnan luottamuselimissä. Ainoa viittaus asiaan löytyy kunnanhallituksen 24.6.2013 salaiseksi julistetun 12 §:n silloisen kunnanjohtajan
esittelytekstistä:
"Ylä-Levin asemakaavan osa 1 korttelissa 1154 ja 1156/1 on ollut
esisopimus vakuutusyhtiö Varman kanssa. Sopimus on rauennut ja
hanke ei toteudu."
Toivanen jatkaa, että käsityksensä mukaan Kittilän kunta on omalta
osaltaan täyttänyt esisopimuksen mukaiset velvoitteensa ja esisopimus on rauennut Varman taholta. On selvitettävä millä perusteella
ja kenen toimesta on päädytty siihen, että esisopimuksen mukaista
200 000 euron sopimussakkoa ei ole peritty.Tällaista päätöstä ei ainakaan kunnanhallitus tai valtuusto ole missään vaiheessa tehnyt.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toivanen tuo esille asian selvittämistä. Selvittämistä on vaadittu lukuisia kertoja ja vastaukset ovat edelleen saamatta ja asian selvittely siirrettäisiin toimeksiantona sopimusoikeudellisiin asioihin perehtyneelle puitesopimuksen mukaiselle asianajotoimistolle ja selvitys
tuotaisiin kunnanhallitukselle tiedoksi.
Vs. hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Marita Toivasen kysymys Varman esisopimuksen raukeamisesta ja sopimussakon asettamisesta siirretään puitesopimuksen mukaisena toimeksiantona sopimusoikeudellisiin asioihin perehtyneelle asianajotoimistolle ja pyydetään selvitys
asiaan sekä mahdolliset toimenpide-ehdotukset asiassa. Asia annetaan toimeksiantona Procopé & Hornborg Oy:lle selvityksen hankkimiseksi.
Vs. hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää, että Marita Toivasen kysymys Varman
esisopimuksen raukeamisesta ja sopimussakon asettamisesta
siirretään puitesopimuksen mukaisena toimeksiantona
sopimusoikeudellisiin asioihin perehtyneelle asianajotoimistolle ja
pyydetään selvitys asiaan sekä mahdolliset toimenpide-ehdotukset
asiassa. Asia annetaan toimeksiantona puitesopimuksen mukaiselle
asianajotoimistolle selvitettäväksi.
Tuula Mertaniemi jätti eriävän mielipiteen asian palauttamiseksi
valmisteluun ”Kunnanhallitukselle tulee toimittaa esisopimus ja
siihen liittyen esitys siitä ovatko sopimuksessa mainitut ehdot
edellyttäneet sopimussakon perimistä”. Ahti Ovaskainen kannatti
Tuula Mertaniemen esitystä.
Raili Fagerholm kannatti vs. hallintojohtajan esitystä. Vilho
Molkoselkä kannatti vs. hallintojohtajan esitystä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala teki
äänestysesityksen jatketaanko asian käsittelyä kokouksessa:
Jaa-asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa ja Ei-asia
palautetaan jatkokäsittelyyn. Jaa-äänen antoivat: Raili Fagerholm,
Sakari Kautto, Vuokko Mäntymaa, Vilho Molkoselkä, Pekka Rajala,
Antti Pekkala. Ei-äänen antoivat Ahti Ovaskainen ja Tuula
Mertaniemi.
Äänestyksen tulos (6) Jaa-ääntä ja (2) Ei-ääntä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan
tässä kokouksessa äänestyksen tuloksena.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi vs. hallintojohtajan muutetun esityksen.
__________
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Khall 16.04.2019 § 119
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,
Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Asianajotoimisto Ferenda Norden Oy on toimittanut vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinammalle sähköpostilla 31.3.2018 selvityksen kunnan
24.10.2017 antamasta toimeksiannosta. Toimeksiannon sisältönä
on ollut toimittaa kunnalle ”selvitys asiaan sekä mahdolliset toimenpide-ehdotukset asiassa”. Raportti sisältää selvityksen siitä, onko
kunnalla perusteita vaatia sopimussakkoa maksettavaksi liittyen Kittilän kunnan ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varman välillä solmittuun kiinteistön kaupan esisopimukseen 18.2.2008 perustuen. Lisäksi raportissa annetaan saadun selvityksen perusteella toimenpide-ehdotus.
Selvityksen mukaan kohdassa 5. Oikeudellinen arviointi 5.1 Sopimussakon edellytyksistä, s. 6/8:
”Sopimussakkoa koskevan ehdon mukaan, jotta esisopimuksen
mukaista sopimussakkoa voitaisiin sopimusosapuolen toimesta vaatia, tulisi toisen sopimusosapuolen olla kieltäytynyt kiinteistönkaupan
tekemisestä ”tämän esisopimuksen ehtojen täyttymisestä huolimatta”. Siten, jotta Kittilän kunta olisi voinut vaatia Varmalta esisopimuksen mukaisen sopimussakon suorittamista, kaikkien esisopimuksen
ehtojen olisi ensinnäkin olla tullut täytetyksi. Tämä tarkoittaa, että
Kittilän kunta olisi täyttänyt esisopimuksen mukaiset velvollisuutensa
eli tehnyt tarpeelliset toimet esisopimuksen kohteena olevan alueen
asemakaavan saattamiseksi lainvoimaiseksi tai täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilmoittanut tästä Varmalle. Kuten edellä on todettu, esisopimus asettaa myös Varman hallituksen investointipäätöksen hankkeesta yhdeksi kiinteistönkaupan toteutumisen ehdoksi.
Sen jälkeen, kun esisopimuksen mukaiset ehdot olisivat täyttyneet,
sopimussakon suoritettavaksi tuleminen edellyttää esisopimuksen
mukaan vielä sitä, että toinen osapuoli on kieltäytynyt kiinteistönkaupan tekemisestä. Kuten edellä kohdassa 4.1.1 on esitetty, esisopimus ei myöskään automaattisesti ehtojen täytyttyä muutu lopulliseksi kiinteistön kauppaa koskevaksi sopimukseksi, vaan osapuolen tulee vaatia toiselta osapuolelta kiinteistön kauppakirjan laatimista ja
esisopimuksen mukaista suoritusta.
Esisopimus on sen voimassaoloa koskevan ehdon mukaan voimassa ”kolme vuotta allekirjoittamisesta lukien ja jatkuu sen jälkeen
enintään kaksi (2) vuotta jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sitä
edellä mainitun jatkoajan kuluessa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluessa irtisanomisesta”. Esisopimus on siis sovittu olemaan
voimassa ensin 18.2.2011 saakka, minkä jälkeen voimassaolo jatkuu 18.2.2013 saakka sillä ehdolla, ettei sopimusta tänä aikana irtisanota. jos lopullista kiinteistönkauppaa ei ole tehty 18.2.2013 menPöytäkirjan tarkastajat:
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nessä, esisopimus raukeaa ja ”kumpikin osapuoli vastaavat kustannuksistaan”. Osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan myös siinä tapauksessa, että esisopimus irtisanotaan sanotun kahden vuoden jatkoajan kuluessa.
Kuten edellä kohdassa 4.1.1 todetaan, esisopimus raukeaa, jollei
kauppaa ole tehty sen voimassa ollessa taikka kannetta kaupan tekemiseksi pantu vireille määräajassa. Tiedossa ei ole, että kunta tai
Varma olisi kanteella vaatinut kaupan tekemistä. Vain siinä tapauksessa, että osapuoli esisopimuksen voimassaoloaikana kieltäytyy lopullisen kaupan tekemisestä, on kyseessä korvaukseen velvoittava
sopimusrikkomus.”
Edelleen selvityksen mukaan kohdassa 5.2. Sopimussakon vaatimatta jättäminen, s. 7/8:
”= = = = =
Koska kaupan edellytykset eivät ole täyttyneet, ei ole ollut perusteltua vaatia kaupan tekemistä. Koska kaupan tekemistä ei ole voitu
vaatia, ei siitä ole voitu myöskään kieltäytyä, mikä on sopimussakon
vaatimisen edellytys. Näin ollen sopimussakkoakaan ei ole voitu
vaatia.”
Selvityksen yhteenvetona ja suosituksena todetaan, että kohdassa 5
esitetyn oikeudellisen arvioinnin perusteella edellytyksiä esisopimuksen mukaisen sopimussakon vaatimiselle ei ole eikä ole ollut. Suosituksen mukaan asiassa ei ryhdytä jatkotoimenpiteisiin.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Asianajotoimisto Ferenda Norden
Oy:n selvityksen 31.3.2018 ja päättää, ettei asiassa ryhdytä jatkotoimenpiteisiin.
Päätös:
Marita Toivanen esitti, että näyttää siltä, että sopimus on ollut varsin
yksipuolinen, joten on selvitettävä, kuka on alunperin tämän sopimuksen laatinut? Onko se laadittu kunnan virkamiesten toimesta vai
onko sen laatinut Varma? Sopimuksen ovat kunnan puolesta allekirjoittaneet Seppo Maula ja Lauri Kurula. Maulalta ei enää selvitystä
voi saada, mutta Lauri Kurula voi varmasti kertoa, miten asia alun
perin on edennyt. Miten asia ylipäänsä tuli virkamieskäsittelyyn? Kun
sopimus on vaatinut useita neuvotteluja, niin ketkä kaikki neuvotteluihin osallistuivat? Kun sopimukseen on sisällytetty 200.000 euron
sopimussakko ja sopimus on kaupanvahvistajan vahvistama, niin ainakin valtuustossa on uskottu, että kumpikin osapuoli on asian suhteen ollut tosissaan. Nyt on kuitenkin todettu, että sopimus on ollutkin sellainen, että Varma on voinut vetäytyä siitä ilman mitään sanktioita. Kuka näin yksipuolisen sopimuksen on laatinut?

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 365
§ 119
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24.10.2017
16.04.2019

On myös kerrottu, että Varma olisi suhteellisen pian sopimuksen
vahvistamisen jälkeen ilmoittanut kirjallisesti vetäytyvänsä sopimuksesta. Miksi tätä ilmoitusta ei ole diarioitu kuntaan? Miksi asiaa ei
ole tuotu kunnanhallituksen eikä -valtuuston tietoon? Olihan sopimuksen arvoksi ilmoitettu 13 milj. euroa eli summa on kunnan kannalta ollut erittäin merkittävä. Miksi kaavoitusta on kunnan kustannuksella jatkettu, jos on tiedetty Varman vetäytymisestä? Kunnan
strategiahan on ollut vaatia kaavoitussopimuksia varsin pienistäkin
kaavamuutoksista.
Tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä tietää, miten tämä asia on
edennyt, ettei uudelleen ajauduttaisi vastaaviin tilanteisiin. Esitänkin
asian jättämistä pöydälle ja sopimuksen syntyvaiheiden selvittämistä
sekä erityisesti sen selvittämistä, miksei Varman vetäytymistä ole
tuotu luottamuselinten käsiteltäväksi?
Vastaesitykseensä perustuen jäsen Marita Toivanen esitti, että asia
palautetaan valmisteluun. Sakari Kautto kannatti Marita Toivasen
esitystä.
Tuula Mertaniemi esitti Ahti Ovaskaisen kannattamana, että asian
käsittelyä jatketaan.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa".
Ne jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät
"ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä
ja viisi (5) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä
antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä, Raija Palosaari ja Marita Toivanen.
Puheenjohtaja totesi, että asia päätettiin palauttaa valmisteluun.
Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen tiedustelivat hallintojohtajalta
miksi Ferenda Norden Oy:n selvitystä ei ole tuotu kunnanhallitukselle tiedoksi sen tultua kuntaan, vaan vasta vuoden kuluttua selvityksen saapumisesta.
Tuula Mertaniemen ja Ahti Ovaskaisen kysymys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Liitteet

§ 365
§ 119

Liite 5
Liite 6
Liite 7

Pöytäkirjan tarkastajat:

7/2019

25

24.10.2017
16.04.2019

Marita Toivasen kirjallinen kysymys/aloite - Varman
esisopimuksen raukeaminen ja sopimussakko
Eriävä mielipide/Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen
Tuula Mertaniemen ja Ahti Ovaskaisen kirjallinen kysymys
hallintojohtajalle/Khall 16.4.2019 § 119

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 120

7/2019
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Lisämääräraha antolainaukselle vuodelle 2019
85/02.02/2018
Khall 16.04.2019 § 120
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnan talousarviossa 2019 on varattu 100.000 euroa rahoitusosaan mahdolliseen antolainasaamisten lisäykseen. Tässä summassa ei ole virheellisesti huomioitu kunnanvaltuuston 2.10.2017 §
70 päätöstä, jonka mukaan kunnanvaltuusto myöntää Kelontekemä-Tepsa Kyläverkko Osuuskunnalle hankeaikaisen lainan määrältään enintään 500.000 euroa kyläverkkohankkeen toteuttamiseen.
Laina on myönnetty sillä ehdolla, että osuuskunta saa hankkeelle
myönteisen rahoituspäätöksen.
Kelontekemä-Tepsa Kyläverkko Osuuskunta on saanut hankkeelle
myönteisen rahoituspäätöksen helmikuussa 2018 ja hankkeen kokonaiskustannusarvioksi on muodostunut 369.055,32 euroa.
Lisämäärärahan tarve Kelontekemä-Tepsa Kyläverkko Osuuskunnan lainan osalta on noin 270.000 euroa ja tämän lisäksi varataan
30.000 euroa muita mahdollisia antolainasaamisten lisäyksiä varten.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
vuodelle 2019 yhteensä 300.000 euron lisämäärärahan antolainasaamisten lisäykseen.
Lisämääräraha katetaan lainanotolla.
Päätös:
Aki Nevalainen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyn
osalta (hallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ajaksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 121
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Osaliitosesitys Kittilän kunnan ja Kolarin kunnan välillä
65/00.01.00/2018
Khall 16.04.2019 § 121
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa on
toimittanut kunnalle seuraavan tiedotteen 8.4.2019:
"Kolarin kunta
Kittilän kunta
Asia: Osaliitosesitys Kittilän kunnan ja Kolarin kunnan välillä
Valtiovarainministeriö on vastaanottanut Kittilän kunnan ja Kolarin
kunnan lausunnot otsikossa mainitusta osaliitosesityksestä. Lausuntojen mukaan Kolarin kunta kannattaa ja Kittilän kunta vastustaa esitettyä muutosta.
Kuntarakennelain 21 §:n mukaan valtioneuvosto päättää kuntajaon
muuttamisesta tai sitä koskevan esityksen hylkäämisestä. Ministeriö
voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan vain, jos
muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei ole sitä vastustanut. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen eron jälkeen toimitusministeristö ei voi tehdä päätöksiä, joihin liittyy merkittävää yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa. Täten tiedoksi Kolarin ja
Kittilän kunnille, että osaliitosesityksen käsittely ja siitä päättäminen
siirtyvät seuraavalle hallitukselle.
yst. terveisin,
Anu Hernesmaa
neuvotteleva virkamies
Valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto"
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtiovarainministeriön tiedotteen tiedoksi
kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

7/2019

Pöytäkirja
§ 122
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Kokousohjelma kesä - joulukuu 2019/Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus
Khall 16.04.2019 § 122
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,
Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallintosäännön 127 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan
ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 91 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Hallintosäännön 92 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen
käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
Loppuvuoden 2019 kokousaikataulu:
Kunnanhallitus ja valtuusto kokoontuu kesä- ja syyskaudella 2019
seuraavasti:
Kunnanhallitus
(Ti 4.6. klo 15.00/
päätös Khall 4.12.2018 § 434)
Ti 18.6. klo 15.00
Ti 13.8. klo 15.00
Ti 27.8. klo 15.00
Ti 3.9. klo 15.00
Ti 24.9. klo 15.00
Ti 8.10. klo 15.00
Ti 29.10. klo 15.00
Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto
(Ma 17.6. klo 14.00/
päätös Kvalt 19.12.2018 § 84)
Ma 2.9. klo 14.00
Ma 7.10. klo 14.00
Ma 11.11. klo 14.00

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

7/2019

Pöytäkirja
§ 122
Ti 12.11. klo 15.00
Ti 26.11. klo 15.00
Ti 3.12. klo 15.00
Ti 17.12. klo 15.00
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Ma 16.12. klo 14.00

Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokousohjelman kesä- ja syyskaudelle 2019 kunnanhallituksen osalta.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kokousohjelman valtuuston osalta esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä, ja Lapin kansassa.
Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108
§:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin
kokouskutsu.
Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle varajäsenelle.
Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka
ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa.
Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan
kotisivuilla.
Päätös:
Vs. kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla kesäkuun kokousta
siirretään viikolla eli valtuuston kokous olisi 24.6.2019.
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 123
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Palkkausjärjestelmän periaatteet
344/01.02/2018
Khall 16.04.2019 § 123
(Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund, puh. 040 545
5793)
Kunnan tulee määritellä oma palkkaus- ja arviointijärjestelmänsä sekä yhteiset periaatteet, joilla palkka-asiat ratkaistaan. Kittilän kunnan
palkka- ja arviointijärjestelmää käsiteltiin yhteistoimintaelimessä
3.12.2018 ja päätettiin jatkaa valmistelua henkilöstöpäällikön esityksen pohjalta. Lisäksi asiasta käytiin keskustelua 26.2.2019 kunnanhallituksen kokouksessa.
Arviointijärjestelmää kehitetään edelleen kehittämisryhminä toimivien palkkausryhmien perustamisen myötä. Ryhmät koostuvat työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajista. Ryhmissä käsitellään yhteistoiminnallisesti tehtävän vaativuuteen liittyvät tarkastukset ja
muut arviointijärjestelmään liittyvät asiat. Syytä on perustaa TS-kehittämisryhmä ja KVTES-kehittämisryhmä. Lisäksi tarvittaessa perustetaan OVTES-kehittämisryhmä.
Henkilökohtaisen lisään käytettävä palkkasumma vahvistetaan talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä. Henkilökohtaisen lisän kriteerit on määritelty palkkausjärjestelmässä. Esimiehiä koulutetaan
arviointijärjestelmän soveltamiseen sekä kehitys/arviointikeskustelujen käymiseen, että työsuorituksen arviointi ja henkilökohtaisen lisän
tarkastukset voidaan tehdä vuonna 2020.
Kertapalkkion perusteeksi määritellään työhyvinvoinnin parantamiseen liittyvä tavoite, johon työyksiköt voivat määritellä omat toimenpiteensä. Parhaiten tavoitteet saavuttaneen työyksikön henkilöstölle
maksetaan kertapalkkio vuonna 2020.
Palkka-asioihin liittyvän päätösvallan muutostarpeet käsitellään hallintosäännön uudistamisen yhteydessä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä palkkausjärjestelmän mukaiset periaatteet, nimeää työnantajan edustajat palkkausryhmiin ja pyytää
pääsopijajärjestöjä nimeämään ryhmiin omat edustajansa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti palkkausjärjestelmän mukaiset periaatteet.
Työnantajan edustajiksi kunnanhallitus nimesi:

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 123

7/2019
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TS-kehittämistyöryhmään: tekninen johtaja ja henkilöstöpäällikkö/hallintojohtaja.
KVTES-ryhmään: perusturvajohtaja ja henkilöstöpäällikkö/hallintojohtaja.
OVTES-ryhmään: sivistystoimenjohtaja ja henkilöstöpäällikkö/hallintojohtaja.
Edelleen kunnanhallitus pyytää pääsopijajärjestöjä nimeämään ryhmiin omat edustajansa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 124

7/2019

32

16.04.2019

Työvapaa/Veli-Matti Hettula
Khall 16.04.2019 § 124
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 11 § säädetään virka- ja työvapaasta. Harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka-/työvapaita, joita työnantaja myöntää harkintansa
mukaan.
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaisesti toimialajohtajat myöntävät harkinnanvaraiset virka- tai työvapaat enintään kahdeksi kuukaudeksi ja tätä pitemmät harkinnanvaraiset virka- tai työvapaat myöntää kunnanhallitus.
Veli-Matti Hettula toimii projektipäällikkönä Kittilän kunnassa Kideve
Elinkeinopalveluissa. Hän on anonut työvapaata 11.6.2019 10.6.2020 väliselle ajalle toimiakseen toisen työnantajan palveluksessa.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää Veli-Matti Hettulalle työvapaata
11.6.2019-10.6.2020 väliselle ajalle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 125
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Viranhaltijapäätökset ajalla 20.3. - 9.4.2019
Khall 16.04.2019 § 125
(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:
Vs. kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen tämän pykälän käsittelyn osalta (hallintoL 28 § 1 mom 1 kohta) ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä hänen tilaltaan tämän pykälän
osalta toimi hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 37
§ 126
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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.
__________
Khall 16.04.2019 § 126
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 127

7/2019
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Vs. sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi julistaminen ajalle 1.7.2019 – 31.7.2020
127/01.01.01/2019
Khall 16.04.2019 § 127
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,
Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan virkasuhde Kittilän kuntaan on päättynyt 4.2.2019. Vs. sivistystoimenjohtajan virka
on täytettynä määräaikaisesti 30.6.2019 saakka. Vs. sivistystoimenjohtajan virka on julistettava auki määräaikaisena 1.7.2019 alkaen.
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan (45 §) viran tai virkasuhteen
julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen
on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi
kunnanhallitus. Liitteenä on luonnos vs. sivistystoimenjohtajan hakuilmoituksesta.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että sivistystoimenjohtajan viransijaisuus julistetaan haettavaksi välittömästi.
Kunnanhallitus päättää, että vs. sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään opetushallinnon tutkintoa tai muulla tavalla saavutettua rehtorin kelpoisuutta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 luku 2 §), kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja. Lisäksi arvostetaan
aiempaa kokemusta sivistystoimen johtamistehtävistä, kehittämisotetta sekä kykyä strategiseen ajatteluun.
Kunnanhallitus päättää, että vs. sivistystoimenjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava viimeistään
10.5.2019 klo 12.00 hakuilmoituksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.
Kunnanhallitus hyväksyy hakuilmoituksen sisällön liitteenä olevan
luonnoksen mukaisesti ja päättää, että hakuilmoitus julkaistaan viikolla 16 Kittilän kunnan kotisivuilla, www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi
– sivuilla sekä Kuntalehden internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistaan tiivistelmänä Lapin Kansassa.
Kunnanhallitus asettaa vs. sivistystoimenjohtajan viran täyttämistä
varten valintatyöryhmän ja valitsee siihen jäseniksi vs. kunnanjohtajan, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakuntien puheenjohtajat, kunnanhallituksen edustajat, sivistystoimen edustajaksi yläkoulun ja lukion rehtorin sekä sihteeriksi henkilöstöpäällikön.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus päättää, että vs. sivistystoimenjohtajan virka täytetään 6 kuukauden koeajalla. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen sijaisuuden vastaanottamista.
Päätös:
Asian käsittelyn alussa jaettiin päivitetty hakuilmoitusluonnos, johon
oli muutettu 1. kappaleen 4. riville sanan “vapaa-aika-” tilalle “liikunta-”.
Pekka Rajala esitti, että kunnanhallituksen edustajana valintatyöryhmään osallistuu Raija Palosaari.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti vs kunnanjohtajan esityksen hakuilmoitusluonnokseen tehdyllä korjauksella, joka esitettiin
kokouksessa jaetulla päivitetyllä liitteellä.
Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti kunnanhallituksen edustajaksi valintatyöryhmään Raija Palosaaren.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 8

Luonnos - Hakuilmoitus sivistystoimenjohtajan
viransijaisuuteen ajalle 1.7.2019 - 31.7.2020
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Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välinen maankäyttösopimus, Levin kortteli
965
42/10.02.03/2017
Khall 16.04.2019 § 128
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välillä on laadittu maankäyttösopimus asemakaavamuutosta koskevasta kaavan laatimis- ja
toteuttamiskustannusten jakamisesta MRL 91 b §:n mukaan. Sopimus koskee kiinteistöjä Länsirinne RN:o 28:118 ja Levi.531 RN:o
104:25, sopimusalueen pinta-ala noin 3,7 hehtaaria.
Sopimusalueelle on laadittu 11.1.2019 päivitetty Levin korttelin 965
asemakaavamuutosehdotus, jonka tarkoituksen on jakaa voimassaolevan asemakaavan kolme rakennuspaikkaa seitsemäksi rakennuspaikaksi, korttelin kokonaisrakennusoikeuden pysyessä samana.
Lisäksi kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa 500 kerrosneliömetriä lisärakennusoikeutta rinne- ja hissitoimintaan sekä virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia varten.
Sopimuksessa maanomistaja osallistuu kaavanlaadinnasta kunnalle
aiheutuneisiin kustannuksiin suorittamalla osallistumiskorvauksena
18 616,00 euroa. Osallistumiskorvaus muodostuu asemakaavan
laadinnasta kunnalle aiheutuneista todellisista kustannuksista 14
320,00 euroa lisättynä 30 prosentin (4 296,00 euroa) yleiskustannuksilla. Asemakaavamuutoksen osallistumiskorvauksena peritään
ainoastaan kaavanlaadintakustannukset sekä 30 % yleiskustannukset, koska kaavamuutoksella ei muodostu loma-, matkailu- tai liikerakentamisen lisärakennusoikeutta eikä asemakaavamuutoksesta
aiheudu kunnalle toteuttamiskustannuksia.
Maanomistaja suorittaa osallistumiskorvauksen kuukauden kuluessa
siitä, kun tämä kunnanhallituksen päätös on täytäntäänpanokelpoinen tai lainvoimainen.
Sopimus sitoo maanomistajaa heti allekirjoituspäivästä ja kuntaa siitä lähtien, kun kunnanhallituksen päätös tämän sopimuksen hyväksymisestä on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen.
Sopimus on esityslistan oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n:n välisen maankäyttösopimuksen.
Päätös:
Esteellisyyksiä käsitelty Khall 16.4.2019 §:n 108 kohdalla seuraavasti:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski
Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nro 20 ja 21 (§:t 128 ja 129)
osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.
Pekka Rajalan tilalle ei saapunut varajäsentä.
Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort
Oy:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän
asian sekä esityslistan asioiden nrot 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta
ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.
Marita Toivasen tilalle ei saapunut varajäsentä.
Puheenjohtajana tämän asian sekä §:ien 128 ja 129 kohdalla toimi
kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Levin Korttelin 965 asemakaavamuutos
42/10.02.03/2017
Khall 16.04.2019 § 129
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Levin korttelin 965 asemakaavamuutos on lähtenyt vireille Oy Levi
Ski Resort Ltd:n hakemuksesta. Tavoitteena on muuttaa voimassa
olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus pienempiin kokonaisuuksiin sekä mahdollistaa uuden tuolihissin tuolivaraston rakentaminen rinnealueelle.
Kaavaehdotuksessa voimassa olevan asemakaavan mukaiset kolme rakennuspaikkaa jaetaan viideksi rakennuspaikaksi korttelin kokonaisrakennusoikeuden pysyessä samana. Rinnealueella (VU-k)
rinne- ja hissitoimintaan sekä virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia
varten osoitettu rakennusoikeus nostetaan ehdotuksessa 500
k-m2:ä (200 k-m2 -> 700 k-m2), jolloin se vastaa suunnitellun tuolihissin tarpeita.
Levin korttelin 965 asemakaavamuutoksen ehdotus ja siihen liittyvä
aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 20.2. – 22.3.2019. Ehdotuksesta
saatiin neljä lausuntoa, joihin kaavanlaatija on antanut vastineet.
Lapin ELY-keskuksen lausunnon pohjalta kaavaselostusta on täydennetty valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta sekä
yleiskaavasta poikkeamisen perusteita on tarkennettu. Lausunnossaan Lapin ELY-keskus on vaatinut tarkentamaan arviota asemakaavan vaikutuksesta alueelle osittain sijoittuvaan pohjavesialueeseen sekä noin puolen kilometrin päässä oleviin lähteisiin. Sitowise
Oy:n pohjavesiasiantuntija on arvioinut kaavan vaikutuksia pohjavesialueeseen ja lähteisiin. Kaavamääräyksiä on täydennetty asiantuntijan tekemän pohjavesilausunnon pohjalta. Kaavamääräyksiin on lisätty määräyksiä öljyjen, polttoaineiden sekä muiden pohjavettä likaavien aineiden käsittelystä ja varastoinnista. Lisäksi on määrätty
että lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on pinnoitettava esimerkiksi asfaltilla, eikä
pohjavesialueelle saa rakentaa energiakaivoja (maalämpö).
Maanomistajan kanssa on tehty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL
91b§) maankäyttösopimus, jonka kunnanhallitus hyväksyy ennen
asemakaavamuutoksen hyväksymistä.
Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on esityslistan ja pöytäkirjan
liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
hyväksyä Levin korttelin 965 asemakaavamuutoksen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esteellisyyksiä käsitelty Khall 16.4.2019 §:n 108 kohdalla seuraavasti:
"Puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi
Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän asian sekä esityslistan asioiden nro 20 ja 21 (§:t 128 ja
129) osalta ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.
Pekka Rajalan tilalle ei saapunut varajäsentä.
Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen Oy Levi Ski Resort
Oy:n hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 1 mom 5 kohta) tämän
asian sekä esityslistan asioiden nrot 20 ja 21 (§:t 128 ja 129) osalta
ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi.
Marita Toivasen tilalle ei saapunut varajäsentä.
Puheenjohtajana tämän asian sekä §:ien 128 ja 129 kohdalla toimi
kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi."
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 9

Levin korttelin 965 asemakaavamuutos,
Asemakaavaehdotus
Liite 10 Levin korttelin 965 asemakaavamuutos, Kaavaselostus ja
liitteet 1, 2-7
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Vastaus Outi Marttilan kirjalliseen kysymykseen liittyen dokumenttikuvaajaan
valtuustosalissa 13.11.2018
106/00.02.01/2015
Khall 16.04.2019 § 130
Valtuutettu Outi Marttila on jättänyt Kittilän kunnan kirjaamoon
19.12.2018 kirjallisen kysymyksen liittyen dokumenttikuvaajaan valtuustosalissa 13.11.2018.
Kuntalain 101 §:ssä säädetään kokouksen julkisuudesta seuraavasti:
Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa
tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.
Valtuuston suljetussa kokouksessa esitetyt ja siinä käydystä keskustelusta laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.
Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos
toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa,
joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.
Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.
Elokuvaohjaaja ja tuottaja Pauliina Punkki on toimittanut Kittilän kunnan kirjaamoon 22.1.2019 vastauksen, jossa hän on ottanut kantaa
valtuutettu Marttilan esittämiin kysymyksiin liittyen dokumenttikuvaamiseen. Punkin kuntaan lähettämä vastaus on välitetty sähköpostilla
23.1.2019 kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille tiedoksi.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi elokuvaohjaaja ja tuottaja Pauliina
Punkin vastauksen dokumenttikuvaukseen liittyen sekä saattaa Punkin vastauksen Outi Marttilan esittämiin kysymyksiin edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Agnico Eagle Finland Oy:n lupahakemus koskien uuden vesivarastoaltaan
rakentamista ja luvanmuutosta NP-hiekan läjittämiseksi nykyisen vesivarastoaltaan
eteläpuolelle sekä toiminnan aloittamista muutoksen hausta huolimatta, Kittilän
kunnan vastine hakijan vastineen johdosta
294/11.01.00/2018
Khall 16.04.2019 § 131
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Kittilän kunnalta
vastinetta (25.2.2019) hakijan antaman vastineen johdosta Agnico
Eagle Finland Oy:n hakemuksesta (Dnro PSAVI/2204/2018) uuden
vesivarastoaltaan rakentamiseksi sekä luvanmuutoshakemusta koskien NP-hiekan läjittämistä nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle
ja toiminnan aloittamiseksi muutoksen hausta huolimatta. Vastine on
vastinepyynnön mukaan toimitettava 11.3.2019 mennessä, mutta
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut sähköpostitse ottavasta vastineen huomioon myös myöhemmin, vastineen saapuessa ennen päätöksen antamista.
Agnico Eagle Finland Oy hakee lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta uuden vesivarastoaltaan rakentamiseksi Kittilän kultakaivoksen kaivosalueen länsiosiin Rimminvuoman lounaispuolelle. Lisäksi kaivosyhtiö hakee muutosta lupapäätöksen nro 45/2917/1 lupamääräykseen 5, jonka mukaan jo käytössä olevan vesivarastoaltaan eteläistä osaa ei saa käyttää kaivannaisjätteen tai muiden kiinteiden aineiden varastointiin tai loppusijoittamiseen. Lupamääräyksen muutosta haetaan, jotta yhtiö voisi tarvittaessa läjittää NP-rikastushiekkaa olemassa olevan vesivarastoaltaan eteläosaan. Kaivosyhtiö hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta
aloittaa edellä mainitut toimet mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut hakemuksesta
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon 17.12 2018 (RakYmplk 17.12.2018 § 175). Kunnanhallitus on antanut hakemuksesta lausunnon 8.1.2019 (Khall 08.01.2019 § 7).
Vastineessaan hakija on täydentänyt hakemusta lausunnoissa esitettyjen puutteiden osalta ja täydentänyt vastineen liitteissä suunnitellun altaan sijoituspaikalla olevan hydraulisen murtuman tietoja sekä antanut mittaustuloksia pintavalutuskentältä lähtevän veden laadusta ja turvenäytteiden haitta-ainepitoisuuksista.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut asiassa Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastineen 28.3.2019 (RakYmplk 28.03.2019 § 35).
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus yhtyy rakennus- ja ympäristölautakunnan antamaan
vastineeseen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 111, 115 - 116, 119 - 123, 125, 127, 129 - 131
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Muutoksenhakukielto
§:t 113 - 114
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus
§:t 108 - 110, 112, 117, 118, 124, 128 §:t
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ 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.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA
Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnanarvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon*.
Oikaisuvaatimus
§ 126
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/ 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
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
§ 126
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
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voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300
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