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Osallistujat
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Nimi
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Kautto Sakari
Ovaskainen Ahti
Pekkala Antti
Toivanen Marita
Kenttälä Pekka

Tehtävä
puheenjohtaja
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varajäsen
varajäsen
varajäsen

Nevalainen Aki
Yritys Inkeri
Kenttälä Toni
Jämsén Antti
Ylinampa Sanna

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston 2. vpj
kunnanvaltuuston 3. vpj
vs. kunnanjohtaja
hallintojohtaja

Poissa Kivisaari Yrjötapio
Palosaari Raija
Salonen Tarmo
Fagerholm Raili
Korva Merja
Mäntymaa Vuokko
Molkoselkä Vilho

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

varajäsen
varajäsen
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot
Poissa esteellisenä § 134

Läsnä §:t 132 ja 133, poistui §:n
134 käsittelyn aikana: poissa §:t
135-151 klo 11:20-12:41, palasi
klo 12:42 kokouksen lopussa
käytettyjen puheenvuorojen
ajaksi
Poissa esteellisenä § 140
Poissa esteellisenä § 148

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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ahti Ovaskainen ja Sakari Kautto pyysivät puheenvuorot kysymysten
esittämistä varten.
Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot käytettäväksi
kokouksen lopuksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 132 - 151

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Pekkala ja Marita Toivanen.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Tuula Mertaniemi
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja § 134
Lukuun ottamatta § 134

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sanna Ylinampa
Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin §:n 135 osalta kokouksessa.
Tauko pidettiin klo 11:43 - 11:55.
Kittilässä 8.5.2019

Antti Pekkala

Marita Toivanen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 8.5.2019 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 8.5.2019
Sanna Ylinampa
Hallintojohtaja
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Levi-Farm Oy:n hakemus asemakaavan laatimisesta Pakatin vanhalle
maatalousoppilaitokselle
143/10.02.03/2019
Khall 06.05.2019 § 132
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Levi-Farm Oy on hakenut asemakaavan laadintaa omistamalleen
Kittilän Pakatissa sijaitsevan vanhan maatalousoppilaitoksen alueelle.
Alueen entiset koulurakennukset ovat tällä hetkellä pääasiassa
vuokrattu asumiskäyttöön. Rivitaloissa asuu pääasiassa vakituisia
asukkaita ja koulurakennuksen tiloissa paikkakunnalla työskenteleviä viikkoasujia. Hakijan mukaan alueen rakennukset vaativat peruskorjausta, jonka vuoksi alueen jatkokehityksen suunnittelu olisi ajankohtaista. Hakijan tavoitteena on alueen kehittäminen omakoti- ja rivitaloalueeksi.
Asemakaavan laadinta ei ole vuoden 2019 talousarvion kaavoitusohjelmassa.
Hakemus liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että asemakaavamuutos huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tekninen osasto laatii kaavoituksen käynnistämissopimuksen Levi-Farm Oy:n kanssa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kaavoituksen vireilletulosta sekä pyytää tarjouksen asemakaavan laatimisesta.
Päätös:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että kunnanhallitus edellyttää samalla, että asemakaavoituksen laadinnan yhteydessä käydään ELY-keskuksen kanssa neuvottelut kevyen liikenteen väylien suunnittelusta Pakatin alueelta Kittilän kirkonkylälle
saakka.
Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan esityksen puheenjohtaja
Rajalan tekemällä lisäyksellä yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Pakatin maatalousoppilaitoksen kehittäminen, Levi-Farm
Oy:n esitys
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Tekninen lautakunta
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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.
__________
Khall 06.05.2019 § 133
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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käynnistää toimenpiteet tavoitteena vesihuoltojärjestelyjen toiminta-alueen laajentaminen Aakenuksentien varrelle, ulottuen asemakaavoitetulle teollisuusalueelle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 06.05.2019 § 134
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:
Puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen (hallL 28 §
1 momentti 5 kohta) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi.
Varajäsen Pekka Kenttälä poistui tämän asian käsittelyn aikana klo
11.20.
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunta neuvottelee Kittilän Vesihuolto Osuuskunnan kanssa vesihuollon järjestämisestä Aakenuksentien varren teollisuusalueelle.
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Toiminta-alueet 26.6.2016, Kittilän vesihuolto-osuuskunta

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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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.
__________
Khall 06.05.2019 § 135
Lukion ilmanvaihdon korjaustöitä koskeva urakkatarjouskilpailu on
voimassa 6.5.2019 klo 12:00 asti. Tarjousten (mahdollisten) avaamisen jälkeen olisi tiedossa ilmanvaihtotyön kustannukset.
Ilmanvaihtotöiden ja kuitulähteiden poistamisen lisäksi tehtävänä on
lukion perustusten kuivatus, jonka tarjouskilpailuun ei saatu yhtään
tarjousta määräaikaan 23.4.2019 12:00 mennessä.
Koko hankkeen toteuttamiseen olisi muodostumassa tarve lisämäärärahalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 46
§ 135
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Perustusten kuivatustyö on tarpeellinen käynnistää mahdollisimman
pian, jotta kesäloma-ajalle saataisiin toteutettua liikennöitävät alueet
siten, että koulutyö voidaan aloittaa elokuulla.
Tämän tehtävän toteutusvaihtoehtona olisi suorittaa työt kunnan
omana työnä palkaten määräajaksi työnjohtaja, tarvittava työvoima
ja hankkia konetyöt sekä materiaalit ostopalveluina.
Rakennusmestari on suorittanut kustannuslaskennan, joka oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää käynnistää lukion perustusten kuivatustyön
omana työnä ja hanke voidaan käynnistää välittömästi pöytäkirjan
tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta
kokouksessa.
Tekninen toimi tekee lisämäärärahaesityksen vuoden 2019
talousarvioon, kun se täsmentyy.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
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Lukkarin koulun LVIA-töiden urakkatarjoukset
142/10.03.02/2017
Teknlk 14.03.2019 § 26
(Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö puh. 040-6744 393)
Lukkarin koulun korjaustöiden investointimäärärahaksi on varattu
240 000 €. Määrärahavaraus tehtiin edellisen LVI-suunnittelijan
suunnitelmien pohjalta. Suunnitteluiden puitesopimukset hyväksyttiin
5.12.2018 jolloin suunnittelija vaihtui. Suunnittelutyön tarkastelun aikana ilmeni täydennettävää suunnitelmissa ja niihin liittyvistä tarkennuksista aiheutui mm. toisen erillisen ilmanvaihtokonehuoneen rakentamistarve.
Suunnitelmat valmistuivat 20.2.2019 ja urakkatarjoukset pyydettiin
22.2.2019, toteutusaika on 6.5. - 31.10.2019 ja tarjousten jättöaika
12.3.2019 klo 14:00
Rakennuksen kuntotutkimusta on suoritettuna seuraavasti:
- Sähkötöiden osalta suoritettu
- LVV-töiden osalla kenttätutkimukset on suoritettu
- RAK-töiden osalla kenttätutkimukset on suoritettu
Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjous oli hinnaltaan
huomattavasti suurempi kuin työhön varattu määräraha.
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.
__________
Khall 26.03.2019 § 92
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
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Khall 06.05.2019 § 136
Tekninen toimi kilpailutti uudelleen Lukkarin koulun LVIA- ja rakennustekniset työt supistettuina siten, että juhlasalisiiven iv-kone siirrettäisiin juhlasalin parvelle ja rakennettaisiin olemassa olevaan laajennettuun iv-konehuoneeseen muutoin liittyvät ilmanvaihtojärjestelyt.
Hankinnan toteutusaika oli määritelty ajalle 3.6.-27.9.2019 ja tarjoukset tuli jättää 23.4.2019 klo 12:00 mennessä.
Hankintamenettelyssä todettiin mm.: ”Kittilän kunta pitää oikeuden
myös hylätä kaikki tarjoukset määrärahan riittämättömyyden tai
käynnissä olevien kuntotutkimusten tulosten perusteella mahdollisesti todetaan rakennus korjaukseen kelpaamattomaksi. Laskennasta ei suoriteta korvausta.”
Rakennusteknisten töiden osalle ei saatu yhtään tarjousta. LVIA-töiden osalla saatiin yksi tarjous, joka ylitti talousarviomäärärahan.
Rakennusteknisessä kuntoarviossa on todettu lisätutkimustarpeita
ulkoseinärakenteen osalla ja nämä tutkimukset jatkuvat 6.5.2019
näytteenotolla.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus 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 yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta
Kunnanhallitus

8/2019
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Kittilän kunnan perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019
Koululk 10.04.2019 § 43
(Lisätietoja: vs. varhaiskasvatuspäällikkö p. 040 7162 084)
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perhepäivähoitajia
koskevan liitteen 12/13 §:n mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin
voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan
suosituksen mukaan.
Suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia myöhemmin tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttajahintaindeksin, ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan
kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä ja suositusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta.
Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 16/2018 lähettänyt suosituksen vuoden 2019 kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista. Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT
Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.2019 31.12.2019 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille
seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia.
alle kouluikäinen/ koululainen
- aamiainen tai välipala tai iltapala, € 0,73 / 0,95
- lounas tai päivällinen, €
1,73 / 2,25
- muu kustannus,€/ päivä
1,83 / 1,83
Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa
lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.
Kittilässä on aikaisemmin päätetty korvata omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle Suomen Kuntaliiton
suosituksen mukaiset kustannukset korotettuna 10 %:lla. Korotus
perustuu siihen, että kustannuskorvaukset on laskettu valtakunnallisen hintatason mukaan, mutta on arvioitu, että Kittilässä hintataso
on korkeampi kuin mm. Etelä-Suomen taajamissa.
Kuntaliiton yleiskirje 16/2019 on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Koululautakunta
Kunnanhallitus

§ 43
§ 137

8/2019

13

10.04.2019
06.05.2019

Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän
kunta korvaa omassa kodissaan työskentelevälle perhepäivähoitajalle lapsen hoidosta aiheutuneita välittömiä kustannuksia seuraavasti (korotettuna 10% kuntaliiton suosituksesta):
alle kouluikäinen/ koululainen
- aamiainen tai välipala tai iltapala, € 0,80 / 1,05
- lounas tai päivällinen, €
1,90 / 2,48
- muu kustannus, €/ päivä
2,01 / 2,01
Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa
lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.
Edellä mainittuja yksikköhintoja käytetään myös kolmiperhepäivähoidossa ruokailusta ja toimintamenoista vastaavalle perheelle kaikista
lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman perheen lapsia.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 06.05.2019 § 137
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy koululautakunnan esityksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Yleiskirje 16/2018 Suomen Kuntaliiton suositus
kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista
2019

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 138

8/2019

14

06.05.2019

Irtisanoutuminen terveyskeskuksen johtavan lääkärin virasta
131/01.01.04/2019
Khall 06.05.2019 § 138
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Jyrki Vanhakartano on lähettänyt seuraavan 1.4.2019 päivätyn ilmoituksen:
”Irtisanoudun Kittilän terveyskeskuksen johtavan lääkärin virasta
1.12.2019 alkaen.”
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jyrki Vanhakartanon irtisanoutumisen terveyskeskuksen johtavan lääkärin virasta 1.12.2019 alkaen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 24
§ 139

8/2019
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24.04.2019
06.05.2019

Johtavan terveyskeskuslääkärin viran täyttö
82/01.01.01/2019
Sotelk 24.04.2019 § 24
Kittilän kunnan terveyskeskuksessa on ollut haettavana 1.3.2019
mennessä johtavan terveyskeskuslääkärin virka. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on esityslistan liitteenä.
Haastattelutilaisuus pidettiin 18.3.2019 ja haastatteluun kutsuttiin
Minna Honkanen ja Heidi Tanninen. Haastattelijoina olivat sosiaalija terveyslautakunnan puheenjohtaja Anna-Liisa Pudas, henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund, johtava terveyskeskuslääkäri Jyrki Vanhakartano ja perusturvajohtaja Markku Tuunainen. Kunnanhallituksen
puheenjohtaja Pekka Rajala ja vs. kunnanjohtaja Antti Jämsen eivät
päässeet osallistumaan haastattelutilaisuuteen.
Hakijoista Minna Honkanen ilmoitti 27.3.2019 lähetetyllä sähköpostiviestillä, että hänen hakemustaan ei tule huomioida jatkokäsittelyssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 46 §:n mukaan kunnanhallitus päättää mm. terveyskeskuksen johtavan lääkärin valinnasta.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että johtavan terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan 1.12.2019 alkaen
Heidi Tanninen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ennen viran vastaanottamista. Johtavan terveyskeskuslääkärin kokonaispalkka on 9357,20 euroa kuukaudessa.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen
perusturvajohtajan esityksen.
__________
Khall 06.05.2019 § 139
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.
Päätös:
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä johtavan terveyskeskuslääkärin
virkavaalissa johtavan terveyskeskuslääkärin virkaan 1.12.2019 alkaen Heidi Tannisen, koska hän on ansiovertailun, työkokemuksensa, haastatteluiden ja kokonaisarvioinnin perusteella parhaiten soPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 24
§ 139

8/2019
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24.04.2019
06.05.2019

veltuva johtavan terveyskeskuslääkärin virkaan.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran
vastaanottamista. Johtavan terveyskeskuslääkärin kokonaispalkka
on 9357,20 euroa kuukaudessa.
Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 116
§ 140

8/2019
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16.04.2019
06.05.2019

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:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 116
§ 140

8/2019
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16.04.2019
06.05.2019

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.
__________
Khall 06.05.2019 § 140
Kittilän kunta on tiedustellut Verohallinnolta tarkennusta, tuleeko Mäkelälle maksettavasta, hänen asianhoitajalleen maksaman palkan/palkkion perusteella maksetusta korvauksesta toimittaa ennakonpidätys. Verohallinnon ohjeen mukaan kyseessä on korvaus, joka on saajalleen veronalaista ansiotuloa, josta on toimitettava ennakonpidätys.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 116
§ 140
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16.04.2019
06.05.2019

Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi verohallinnon lausunnon ja toteaa,
että Anna Mäkelälle on maksettu sovintosopimuksen mukaiset korvaukset 18.4.2019 sekä toimitettu korvaussummasta verohallinnon
ohjeistuksen mukaisesti ennakonpidätykset.
Päätös:
Inkeri Yritys ilmoitti olevansa esteellinen (hallL 28 § 1 momentti 7
kohta) ja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tauko pidettiin klo 11.43- 11.55
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Tuula Mertaniemen ja Ahti Ovaskaisen esitys/eriävä
mielipide - Khall 16.4.2019 § 116

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 141

8/2019
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06.05.2019

Yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän
kevätyhtymäkokoukseen, toimintaohjeiden antaminen yhtymäkokousedustajalle sekä
hallituksen jäsenehdokkaiden ja varajäsenehdokkaiden nimeäminen
113/00.00.01/2017
Khall 06.05.2019 § 141
(Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774,
Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään
keskiviikkona 8.5.2019 klo 10.00 Rovaniemen kaupungintalolla, kokoustila Kassel II kerros. Kuntia pyydetään nimeämään kokoukseen
yhtymäkokousedustaja (1 henkilö/kunta).
Kunnanhallitus on valinnut Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän yhtiökokousedustajiksi Paula Nevalaisen ja varalle Vuokko Mäntymaan
khall 29.8.2017 § 276).Valtiovarainministeriön 19.6.2018 päätöksellä
Paula Nevalainen ja varaedustaja Vuokko Mäntymaa on pidätetty
kunnan luottamustoimista ja päätöksen mukaan (s. 10-11) luottamustoimesta pidättäminen koskee myös niitä kuntayhtymän toimielimiä sekä valtion luottamustoimia, joihin kunta on valinnut edustajansa. Näin ollen Nevalaisen ja Mäntymaan tilalle on 8.5.2019 pidettävään kevätyhtymäkokoukseen valittava uusi yhtymäkokousedustaja
ja varaedustaja.
Kokouksen esityslistalla on mm. hallituksen valinta. Hallitukseen valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä kustakin jäsenkunnasta. Puheenjohtajuus siirtyy Kittilän kunnalle.
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäseninä on tällä
hetkellä Kittilästä Pekka Rajala (vpj) ja hänen varallaan Sirkka Hangasvaara sekä Marita Toivanen ja hänen varallaan Raija Palosaari.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän
kevätkokoukseen yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan sekä
antaa toimintaohjeen yhtymäkokousedustajalle.
Edelleen kunnanhallitus nimeää kaksi (2) jäsenehdokasta ja heille
varajäsenehdokkaat Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallitukseen.
Päätös:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että yhtymäkokousedustajaksi valitaan vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén ja varaedustajaksi hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 141

8/2019
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06.05.2019

Jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että varsinaiseksi hallituksen jäsenehdokkaaksi valitaan Lauri Kurula ja varajäsenehdokkaaksi Tuija Lång.
Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Tuula Mertaniemen esitystä.
Jäsen Sakari Kautto, esitys:
Marita Toivanen varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi
Raija Palosaari varajäsenehdokkaaksi
Varajäsen Antti Pekkala esitys:
Pekka Rajala varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi
Sirkka Hangasvaara varajäsenehdokkaaksi
Puheenjohtaja Pekka Rajala teki seuraavan äänestysesityksen, joka
hyväksyttiin:
Suoritetaan suljettu lippuäänestys. Äänestetään enintään kahta varsinaista jäsentä ja heille varajäseniä niistä henkilöistä joita on varsinaisiksi ja varajäsenehdokkaiksi esitetty:
Varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi esitettyjä koskeva äänestystulos:
Lauri Kurula
2
Marita Toivanen
4
Pekka Rajala
4
Henkilökohtaisiksi varajäsenehdokkaiksi esitettyjä koskeva äänestystulos:
Tuija Lång
2
Raija Palosaari
4
Sirkka Hangasvaara
4
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymään hallituksen jäsenehdokkaaksi
on kunnanhallitus päättänyt valita Marita Toivanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenehdokkaaksi Raija Palosaari sekä hallituksen
jäsenehdokkaaksi Pekka Rajala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenehdokkaaksi Sirkka Hangasvaara.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 142

8/2019
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06.05.2019

Yhtiökokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen LapIT Oy:n osakaskokoukseen,
toimintaohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle sekä hallituksen jäsenehdokkaan ja
varajäsenehdokkaan nimeäminen LapIT Oy:n hallitukseen
113/00.00.01/2017
Khall 06.05.2019 § 142
(Valmistelija: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774,
Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
LapIT Oy:n osakaskokous järjestetään keskiviikkona 15.5.2019 klo
13.00-15.00 Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa.
Osakaskokouksen tarkoituksena on tarjota katsaus LapIT Oy:n
omistusjärjestelyiden tilanteeseen omistajapohjan laajentumiseksi,
sekä valmistella yhtiön omistajien ehdotus hallituksen kokoonpanosta kesäkuussa järjestettävään yhtiökokoukseen. Lisäksi osakaskokouksessa käydään läpi LapIT Oy:n liiketoiminnan tilannekatsaus.
Osakaskokouksen esityslista on kokouskutsun liitteenä.
Esityslistan liitteenä on laajentumisneuvottelujen yhteydessä täsmennetty luonnosehdotus LapIT Oy:n uudeksi osakassopimukseksi
ja yhtiöjärjestykseksi. Täsmennetty osakassopimusluonnos tavoittelee turvaamaan oikeudenmukaisen pohjan kaikille yhtiön omistajille
ja hallituksen määräytymiseksi yhtiön omistuspohjan laajentuessa.
Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset läpikäydään asialistalla
LapIT Oy:n omistusjärjestelyiden tilannekatsauksen yhteydessä. Kokousmateriaalista löytyy myös yhteenvetoraportti yhtiön myynnin jakautumisesta asiakkaittain vuonna 2018 sekä listaus yhtiön omistajista 4/2019.
LapIT Oy:n hallituksessa Kittilän kuntaa edustaa tällä hetkellä controller Tuija Lång.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä LapIT Oy:n osakaskokoukseen yhtiökokousedustajan ja varaedustajan, antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle sekä päättää nimetä jäsenehdokkaan yhtiön hallitukseen.
Päätös:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että yhtiökokousedustajaksi valitaan Tuula Mertaniemi sekä varaedustajaksi perusturvajohtaja Markku Tuunainen.
Pekka Rajala esitti, että hallituksen jäsenehdokkaaksi päätetään
esittää controller Tuija Långia.
Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 76
§ 143
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuodelle 2019
33/02.05.01/2019
Khall 12.03.2019 § 76
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta sekä kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetuista valtionosuuksista vuodelle
2019.
Kittilän kunnalle myönnettiin kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
22,3 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 2,4 miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen vuodelle 2019 myönnetty valtionosuus on
0,8 miljoonaa euroa.
Kittilän kunnan talousarviossa arvioitiin valtionosuuksien yhteismääräksi 22,5 miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden osalta on havaittu, että
Kittilän kunnan sivistystoimen opetushallitukselle ilmoittamat luvut
ovat olleet maahanmuuttajien valmistavan opetuksen osalta liian
suuret.Opetushallitukseen on toimitettu sivistystoimesta korjattu ilmoitus 27.2.2019 ja valtionosuuksia tullaan tältä osin korjaamaan arviolta 350.000 euroa alaspäin. Korjauksen tarkkaa määrää ei ole
vielä vahvistettu.
Muutoin ei ole ilmennyt seikkoja, joiden johdosta tulisi hakea oikaisua valtionosuuksiin liittyviin päätöksiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkistaa vuoden 2019 valtionosuutta
varainhoitovuoden keskimääräisten oppilasmäärien mukaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Myös peruspalvelujen valtionosuuteen saattaa tulla vuoden aikana pieniä tarkistuksia.
Lisäksi valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kuntien perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019.
Valtionosuuksiin ja perusopetuksen kotikuntakorvauksiin liittyvät
päätökset ovat tämän asian liitteinä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi valtionosuuspäätökset ja
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 76
§ 143

8/2019
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06.05.2019

päättää, että päätöksiin ei haeta oikaisua.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 06.05.2019 § 143
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin liittyvien koulutoimen toimittamien tietojen virheellisyyden vuoksi Opetushallitukselle on toimitettu 18.4.2019 oheinen oikaisuvaatimus ja sen liitteenä korjattu
vastaus kyselyyn 'Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot
2018'.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettu korjatut luvut seuraavilta osin:
- maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen osalta
oppilaiden toteutuneet läsnäolokuukaudet ajalta 1.8.-31.12.2017 ja
1.1.-31.7.2018 on korjattu.
- päivähoidon yhteydessä 20.9.2018 olevien tehostetun ja erityisen
tuen oppilaiden määrät on korjattu.
- päivähoidon yhteydessä 20.9.2018 olevien kuljetusetuuden saavien määrät on korjattu.
- perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneiden ohjaustuntien määrä on korjattu syyslukukaudelta 2017 ja kevätlukukaudelta 2018.
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien määrän arvioidaan olevan oikaisuvaatimuksen käsittelyn jälkeen noin 104.000 euroa. (Talousarviossa 2019 170.000 euroa). Kunnalle alkuvuoden 2019 aikana kuukausittaisissa valtionosuusmaksatuksissa maksettu liika
osuus oikaistaan elokuun 2019 maksatuksessa. Lopullinen vuoden
2019 opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden maksatusten määrä
vahvistuu kuluvan vuoden joulukuussa.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi oikaisuvaatimuksen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Liite 5
Liite 6

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien
tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019
Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle
2019

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 76
§ 143
Liite 7
Liite 8

Pöytäkirjan tarkastajat:

8/2019

25

12.03.2019
06.05.2019

Oikaisuvaatimus opetus- ja kultuuriministeriön päätöksiin
(OKM/62/221/2018 ja OKM/53/221/2018)
LIITE/Oikaisuvaatimus opetus- ja kultuuriministeriön
päätöksiin (OKM/62/221/2018 ja OKM/53/221/2018)

KITTILÄN KUNTA
Koululautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 38
§ 144
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Lisämääräraha/Talousarvion matkustus- ja kuljetuspalvelujen tarkistaminen / Lukkarin
koulu
85/02.02/2018
Koululk 10.04.2019 § 38
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Lukkarin koulun matkustus- ja kuljetuspalvelujen menokohdassa
060203 4420 on talousarvion laatimisen yhteydessä tapahtunut merkintävirhe. Lukkarin koulu on talousarvion laadinnan yhteydessä
esittänyt edellä mainittuun menokohtaan 130 000 euroa.
Talousarvion lukujen syöttövaiheessa luku on merkitty 13 000 euroa,
joten hyväksytty kuljetuskustannus on jäänyt 117 000 euroa pienemmäksi.
Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2018 matkustus- ja kuljetuskustannukset ovat olleet 109 380.21 euroa, joten Lukkarin koulun talousarvioon esittämä budjettivaraus 130 000 euroa on ollut perusteltu.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että koululautakunnan menokohtaan Lukkarin koulun kohdalle 060203 4420 matkustus- ja kuljetuspalveluihin lisätään 117
000 euroa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 06.05.2019 § 144
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy koululautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että koululautakunnan menokohtaan Lukkarin koulun kohdalle 060203 4420 matkustus- ja kuljetuspalveluihin lisätään
117 000 euroa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion toteutuma 1.1.-31.3.2019
85/02.02/2018
Khall 06.05.2019 § 145
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet
seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.
Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-maaliskuun 2019 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 25 % maaliskuun
lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.
Kunnan toimintatuottojen toteutuma-% on 21 % verrattuna talousarvioon. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Niiden osalta tuloutetaan toki vain ne, joissa niihin liittyvä investointi on toteutunut tilivuoden aikana. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 31,5 %
Toimintakuluissa toteutuma-% on 23 %.
Verotulojen toteutuma on 23 %. Tulorekisteriin siirtymisen myötä alkuvuoden verotilityksissä on valtakunnan laajuisesti vajetta ja tilitykset tulevat olemaan ajantasalla kunnes tulorekisterin ongelmat on
ratkaistu. Samoin ennakonpidätysten sekä sosiaaliturvamaksujen pidätyksissä tulee olemaan korjauksia tulevina kuukausina.
Valtionosuuksien osalta toteutuma on 26 %. Kittilän kunta on saanut alkuvuoden aikana liikaa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia n. 200.000 euroa. Liikaa saatu osuus oikaistaan todennäköisesti
elokuun tilityksen yhteydessä sen jälkeen kun asiaan liittyvä oikaisuvaatimus on käsitelty.
Rahoitustuottojen toteutuma on 0,1 %. Olennaisimmat osinkotuotot
saadaan alkukesän aikana kunnan pankkitilille. Korkokuluissa toteutuma on 9 %.
Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.
Toimintatuottoja on kertynyt ajalla tammi-maaliskuu n. 61.000 euroa
vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.
Henkilöstökuluja on n.131.000 euroa enemmän kuin edellisvuoden
tammi-maaliskuun ajalla ja aineiden,tarvikkeiden ja tavaroiden ostoPöytäkirjan tarkastajat:
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ja n.74.000 euroa enemmän. Maksettuja avustuksia on noin
283.000 euroa vähemmän johtuen lähinnä siitä, että viime vuoden
vastaavalla ajanjaksolla maksettiin Kiinteistö Oy Tepaston ja Alakylän Vanhustentaloille avustuksia n.235.000 euroa. Viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on samalla tasolla.
Verotuloja ja valtionosuuksia on tammi-maaliskuun aikana kertynyt
noin 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana
ajankohtana. Tulos on n.0,6 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna tammi-maaliskuussa.
Investointien toteutuma ajalta 1.1.-31.3.2019 on n. 194.000 euroa.
Eniten on käytetty terveyskeskuksen saneeraukseen, 44.095 euroa,
ja puistojen/yleisten alueiden irtaimistoon, 38.490 euroa.
Kunnan lainamäärä oli 18 miljoonaa euroa eli 2 796,76 euroa asukasta kohden 31.3.2019.
Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman
1.1.-31.3.2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 9 Talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 31.3.2019
Liite 10 Investointien toteutumavertailu 1.1. - 31.3.2019
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Tutkintapäätös kolmen ihmisen kuolemaan johtaneesta tulipalosta Kittilän Levillä
12.4.2019 (Y2019-01)
Khall 06.05.2019 § 146
(Valmistelija: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntaan on saapunut 24.4. seuraava tiedote:
”Onnettomuustutkintakeskus päättää turvallisuustutkintalain
(525/2011) 2 §:n nojalla käynnistää tutkinnan Kittilän Levillä
12.4.2019 tapahtuneesta kolmen alaikäisen henkilön kuolemaan
johtaneesta vuokramökin tulipalosta.
Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Heikki Harri ja jäseniksi psykologian tohtori Sirkku Laapotti, sähköalan asiantuntija
Jussi Lehtonen ja pelastusjohtaja Anssi Parviainen.
Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Kai Valonen.
johtaja Veli-Pekka Nurmi
hallintopäällikkö Hannamari Helke”
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi onnettomuustutkintakeskuksen
tutkintapäätöksen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
§ 147
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ARAn ehdollinen varaus vuokratalojen rakentamisen lyhytaikaiseksi korkotukilainaksi
hyväksymiseen/Koti Pohjoinen Oy
45/10.04.00/2019
Khall 06.05.2019 § 147
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ehdollisesti varannut vuokratalojen rakentamisen lyhytaikaiseksi korkotukilainaksi hyväksymiseen 4 905 953 euroa Koti-Pohjonen Oy:lle, jolle Kittilän
kunta on myynyt kaksi rakennuspaikkaa: Kittilä 261 / 405 / RN:O
24:69 ja Kittilä 261 / 405 / RN:O 176:21.Tonteille on tavoitteena rakentaa kolme rivitaloa, joihin tulee 32 huoneistoa.
Lisäksi ARA on hyväksynyt kohteen rakennussuunnitelmat ja kustannukset. ARA on hyväksynyt korkotuettaviksi kustannuksiksi (sis.
alv:n) enintään 5 490 506 euroa.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ARAn päätöksen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsénin vuosiloma ajalle 15. - 19.7.2019
Khall 06.05.2019 § 148
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén on hakenut vuosilomaa ajalle
15.-19.7.2019.
Vs. kunnanjohtajan ollessa esteellinen esittelijänä toimii hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää vs. kunnanjohtajalle vuosilomaa
ajalle 15.-19.7.2019.
Päätös:
Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén ilmoitti olevansa esteellinen (hallL
28 § 1 momentti 1 kohta) ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset ajalla 10. - 29.4.2019
Khall 06.05.2019 § 149
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Kuntalain 107 §:n 2 mom. mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta.
Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa kansalaisten
mahdollisuutta valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä
mahdollista valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat).
Viranhaltijapäätöksistä laadittu pöytäkirja, päätösluettelo, on pidettävä yleisesti nähtävänä, ja päätökset on annettava tiedoksi samalla
tavoin kuin muutkin kunnan viranomaisen päätökset.
Oheismateriaalina luettelo toimialajohtajien tekemistä viranhaltijapäätöksistä tiedoksi kunnanhallitukselle.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sopimus ennakkoliittymämaksuista/Levin Vesihuolto Oy
151/10.03.01/2019
Khall 06.05.2019 § 150
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830 ja
hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774).
Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarviossa määrärahan
varaamisen ennakkoliittymämaksujen suorittamista varten Levin Vesihuolto Oy:lle (Kvalt 19.12.2018 § 93). Valtuuston päätökseksi on
tullut kunnanhallituksen esittämä vaihtoehto A, jonka mukaan Levin
Vesihuolto Oy voisi periä kunnalta ennakkoliittymämaksua 50 % uusille kaavoitetuille alueille rakennettavan vesihuollon ja viemäröinnin
osalta jo etukäteen. Kunta voisi tässä vaihtoehdossa sisällyttää ennakkoon perityn liittymämaksun tontin myynnin yhteydessä myytävään liittymismaksuun/osaliittymismaksuun ja tontin myynnin yhteydessä vesihuollosta ennakkoon peritty maksu tuloutuisi takaisin kuntaan. Vaihtoehto A aiheuttaa talousarvioon lisämäärärahatarpeen
kohtaan muu toiminta/tonttien myynti, menokohta 80400. Menovaikutus on noin 388 000 euroa josta arvioitua tuloa vuodelle 2019 on
noin 38 000 euroa, joten nettovaikutus on noin -350 000 euroa menokohdalle 80400.
Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt edellä mainitun määrärahalisäyksen vuoden 2019 talousarvioon (Kvalt 19.12.2019 § 92).
Levin Vesihuolto Oy:n kanssa tulee tehdä sopimus, jossa sovitaan
tarkemmin mm. ennakkoliittymämaksujen perimisestä sekä muista
sopimuksen ehdoista.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan sopimusluonnoksen koskien Levin Vesihuolto Oy:n perimiä ennakkoliittymämaksuja Kittilän kunnalta.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että Levin Vesihuolto Oy perii tontinostajilta liittymämaksun nykyisen käytännön
mukaisesti. Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Tuula Mertaniemen esitystä.
Koska oli tehty vs. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Vs kunnanjohtajan esitys on JAA
Tuula Mertaniemen esitys on EI
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä (4) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä, poissa oli kolme (3).
Pöytäkirjan tarkastajat:
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JAA-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Antti Pekkala ja
Marita Toivanen. EI-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Pekka Kenttälä, Yrjötapio Kivisaari ja Raija Palosaari.
Päätökseksi tuli vs. kunnanjohtajan esitys.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokousedustaja
113/00.00.01/2017
Khall 06.05.2019 § 151
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry on tiedustellut sähköpostitse
9.4.2019 kunnan nimeämää vuosikokousedustajaa vuoden 2019 kokouksiin.
Kittilän kunta ei ole nimennyt vuosikokousedustajaa vuoden 2019
kokouksiin.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry:n
vuosikokousedustajan ja varaedustajan vuoden 2019 kokouksiin.
Päätös:
Kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivasen esitys:
Aaro Granroth vuosikokousedustajaksi
Jäsen Tuula Mertaniemen esitys:
Ahti Ovaskainen vuosikokousedustajaksi
Puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys ja äänestyksessä toiseksi tullut valitaan varaedustajaksi.
Puheenjohtajan tekemä äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestystulos:
Aaro Granroth
Ahti Ovaskainen

3
3

Tasaäänestystulos joten vuosikokousedustaja ja varaedustaja tulee
valita arvalla.
Vuosikokousedustajaksi arvonnan jälkeen nimettiin Aaro Granroth ja
varaedustajaksi Ahti Ovaskainen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 132 - 134, 138, 140, 143 - 149
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Oikaisuvaatimus
§:t 135, 137, 139, 141, 142, 150 ja 151
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/Kunnanhallitus
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnanarvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon*.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
§ 136
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun
puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300
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