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Nimi
Hangasvaara Sirkka
Huilaja Tiina
Jokela Ville
Kautto Sakari
Kenttälä Pekka
Kenttälä Toni
Marttila Outi
Mertaniemi Tuula
Mäkitalo Jussi
Nevalainen Aki
Niskanen Maarit
Ovaskainen Ahti
Pekkala Antti
Poti Jukka
Pääkkölä Matti
Rajala Pekka
Toivanen Marita
Ylisuvanto Jukka
Yritys Inkeri
Pudas Anna-Liisa
Lompolo Mikko
Kurt Heli
Jauhojärvi Pirkko
Nilivaara Anna-Liisa
Vaara Yrjö
Jämsén Antti
Ylinampa Sanna
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Lång Tuija
Mäkelä Aarne

perusturvajohtaja
controller
vs. sivistystoimenjohtaja

Poissa Alatalo Eetu
Kangas Pentti
Kivisaari Yrjötapio
Lepola Sauli
Linnala Maija
Palosaari Raija
Toivola Juha
Vanhatalo Leena
Erkkilä Akseli
Fagerholm Raili
Kantola Susanna
Korva Merja
Mäkitalo Markku
Mäntymaa Vuokko
Nevalainen Paula
Rantajääskö Tapani
Saarela Mikko
Salmi Jukka
Salonen Tarmo

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat:

varajäsen
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1. varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
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jäsen
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Lisätiedot

poistui esteellisenä §:n 22
käsittelyn ollessa kesken

VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018
VM:n päätös 19.6.2018
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.
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Puheenvuoroja pyydettiin seuraavasti:
Varavaltuutettu Outi Marttila: kirjallinen kysymys
Varavaltuutettu Maarit Niskanen: kirjallinen kysymys
Valtuutettu Inkeri Yritys: aloite
Valtuutettu Ahti Ovaskainen: kirjallinen kysymys
Valtuutettu Marita Toivanen: aloite
Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén: vastaus valtuutettu Mikko Lompolon
kysymykseen
Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot kokouksen lopuksi.
Klo 14.05 - 14.39 pidettiin tauko, jonka aikana Agnico Eagle Finland Oy:n
kaivoksen johtaja Tommi Kankkunen, talouspäällikkö Antti Rajanen ja
ympäristöpäällikkö Jaakko Saukkoriipi esittelivät kaivoksen ajankohtaisia
asioita.

Käsitellyt asiat

§ :t 16 - 22

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Mäkitalo ja Maarit Niskanen.

Allekirjoitukset
Aki Nevalainen
Puheenjohtaja

Sanna Ylinampa
Antti Jämsén
Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjanpitäjä § 22
Lukuun ottamatta § 22

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 9.5.2019

Jussi Mäkitalo

Maarit Niskanen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 9.5.2019 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 9.5.2019
Sanna Ylinampa
Hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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16.04.2019
06.05.2019

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

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Kvalt 06.05.2019 § 16
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

127,5
1100
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250
250
250
250
250

300
200
120
120
120
120
120
120
120
120
120
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Lisämääräraha antolainaukselle vuodelle 2019
85/02.02/2018, 210/02.05.03/2017
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.
__________
Kvalt 06.05.2019 § 17
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
__________
Kvalt 06.05.2019 § 18
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
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

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Pöytäkirja
§ 122
§ 19
Ti 8.10. klo 15.00
Ti 29.10. klo 15.00
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 11.11. klo 14.00
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.
__________
Kvalt 06.05.2019 § 19
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 20
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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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
hyväksyä Levin korttelin 965 asemakaavamuutoksen.
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.
__________
Kvalt 06.05.2019 § 20
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Levin korttelin 965 asemakaavamuutos,
Asemakaavaehdotus
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.
__________
Kvalt 06.05.2019 § 21
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
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Elokuvaohjaaja, tuottaja Pauliina Punkin vastaus Outi
Marttilan kirjalliseen kysymykseen 19.12.2018
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06.05.2019

Valtuutettujen puheenvuorot, kysymykset ja aloitteet sekä vs. kunnanjohtajan
vastaus/Kvalt 6.5.2019
159/12.03.01/2019, 160/08.00.00/2019, 105/01.01.01/2018, 118/00.01.01/2017,
162/02.07/2019, 140/02.02/2017
Kvalt 06.05.2019 § 22
Puheenvuoroja käytettiin seuraavasti:
1.) Varavaltuutettu Outi Marttila: kirjallinen kysymys Veteraanipäivä
27.4.2019 ja siihen liittyvät järjestelyt.
2.) Varavaltuutettu Maarit Niskanen: kirjallinen kysymys lapsiystävälliselle Kittilälle liittyen lasten turvallisen arjen lisäämiseen Pakatintien
risteyksessä.
3.) Valtuutettu Inkeri Yritys: OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite hallintojohtaja Sanna
Ylinamman virkasuhteen päättämisestä.
Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui tätä asiaa käsiteltäessä esteellisenä, jolloin pöytäkirjanpitäjänä tässä asiakohdassa toimi vs.
kunnanjohtaja Antti Jämsén.
4.) Valtuutettu Ahti Ovaskainen: OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden
valtuustoryhmien kirjallinen kysymys vs. kunnanjohtajalle koskien
kunnan tytäryhteisöjen raportointia kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle.
5.) Valtuutettu Marita Toivanen: valtuustoaloite kaupunginjohtaja Atte Rantasen taulun Eriävä mielipide sijoittamisesta valtuustosaliin.
6.) Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén: vastaus varavaltuutettu Mikko
Lompolon kysymykseen.
Vs. kunnanjohtaja vastasi varavaltuutettu Mikko Lompolon
kysymykseen ja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että 6.5.2019
saadun tiedon mukaan sivistystoimenjohtaja on tehnyt esityksen
lastenhoitajien palkantarkistuksista 23.2.2018. Liitteenä oleva
vastaus on lähetetty valtuutetuille sähköpostitse 3.5.2019.
__________
Liitteet

Liite 5
Liite 6
Liite 7

Pöytäkirjan tarkastajat:

Outi Marttilan valtuustokysymys/Veteraanipäivä 27.4.2019
ja siihen liittyvät järjestelyt
Maarit Niskasen valtuustokysymys/Kysymys
lapsiystävälliselle Kittilälle liittyen lasten turvallisen arjen
lisäämiseen Pakatintien risteyksessä
OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi
Marttilan valtuustoaloite/Hallintojohtaja Sanna Ylinamman
virkasuhteen päättäminen
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OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien
valtuustokysymys/Kunnan tytäryhteisöjen raportointi
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Liite 9 Marita Toivasen valtuustoaloite/Kemijärven
kaupunginjohtaja Atte Rantasen lahjoittaman taulun
Eriävä Mielipide sijoittaminen valtuustosaliin
Liite 10 Vs. kunnanjohtaja Jämsénin vastaus varavaltuutettu
Mikko Lompolon kysymykseen 1.4.2019 koskien
lastenhoitajien palkankorotusta
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 18, 19, 21 ja 22
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa
tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Kunnallisvalitus
§:t 16 ja 17
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai
päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on
ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen
haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta
vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
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järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille
viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai
sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa
pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä 1.1.2018
oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään
kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Kunnallisvalitus
§ 20
Kunnallisvalitusohje
MUUTOKSENHAKUOHJEET KAAVAN JA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMISTÄ
KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Valitusosoitus
Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.
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Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. MRL 188 §:n 4 momentin mukaan kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon
samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan KuntaL 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen
tietoon. KuntaL 140 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä
•
se, jota päätös koskee,
•
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
•
kunnan jäsen.
Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös
maakunnan liitolla jakunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia.
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
•
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
•
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
•
•
•
•

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

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi
todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin
lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.
Kunnallisvalituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä 1.1.2018
oli 250 euroa.)
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Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään
kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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