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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka
Mertaniemi Tuula
Kautto Sakari
Ovaskainen Ahti
Pekkala Antti
Kivisaari Yrjötapio

Tehtävä
puheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Kenttälä Pekka
Palosaari Raija
Nevalainen Aki

varajäsen
varajäsen
kunnanvaltuuston pj

Yritys Inkeri

kunnanvaltuuston 2. vpj

Jämsén Antti
Lång Tuija

vt. kunnanjohtaja
controller

Poissa Toivanen Marita
Kenttälä Toni
Ylinampa Sanna
Salonen Tarmo
Fagerholm Raili
Korva Merja
Mäntymaa Vuokko
Molkoselkä Vilho

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Läsnä §:t 152 - 159, poistui klo
16:13 §:n 160 käsittelyn ollessa
kesken
poissa esteellisenä §:n 170
käsittelyn aikana käsiteltäessä
Kvalt 6.5.2019 §:n 17 laillisuutta
ja täytäntöönpanoa
poissa esteellisenä §:n 170
käsittelyn aikana käsiteltäessä
Kvalt 1.4.2019 §:n 13 laillisuutta
ja täytäntöönpanoa
poissa esteellisenä § 162

varajäsen
kunnanvaltuuston 3. vpj
hallintojohtaja
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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen aluksi klo 15:03 - 15:26 Kittilän Aluelämpö Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Tennivaara raportoi kunnanhallitukselle yhtiön
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
§:n 156 kohdalla yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö oli paikalla klo
15:39 - 15:55 selostamassa asiaa.

Käsitellyt asiat

§ :t 152 - 172

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Kautto ja Pekka Kenttälä.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuija Lång
Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 29.5.2019

Sakari Kautto

Pekka Kenttälä

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 29.5.2019 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 29.5.2019
Tuija Lång
Controller

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Immeljärven pohjoispuolen asemakaavan rakennustapaohje
425/10.02.03/2014
Khall 28.05.2019 § 152
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Immeljärven pohjoispuolen
asemakaavan 4.3.2019 § 8 ja asemakaavan on kuulutettu tulemaan
voimaan 24.4.2019.
Asemakaavan laadinnanyhteydessä alueelle on laadittu rakennustapaohje ohjaamaan alueen rakentamista. Rakennustapaohjeessa on
määritelty alueelle tulevien rakennusten ulkonäköä, rakennusmateriaaleja sekä väritystä. Määräysten tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista yhdenmukaiseksi ja yhteensopivaksi näin lisäten alueen
viihtyisyyttä.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy Immeljärven pohjoispuolen asemakaavan
rakennustapaohjeen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen
rakennustapaohje
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Samira Group Oy:n kaavamuutoshakemus
47/10.02.03/2019
Khall 28.05.2019 § 153
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Samira Group Oy on hakenut asemakaavamuutosta Levin asemakaava-alueen korttelin 46 tontille 1. Alue muodostuu hakijan omistamasta kiinteistöstä Piirtola RN:o 4:105, alue on rajattu liitteenä olevaan karttaan.
Hakijan tavoitteena on rakentaa alueelle matkailua palveleva rakennus, jonka rakentaminen suunnitellusti vaatii asemakaavan muuttamista kerroskorkeuden ja rakennusoikeuden osalta.
Kaavamuutos ei ole vuoden 2019 talousarvion kaavoitusohjelmassa.
Hakemus on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että asemakaavamuutos huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa ja asemakaavamuutos käynnistetään alku
vuodesta 2020.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tekninen osasto laatii kaavoituksen käynnistämissopimuksen Samira Group Oy:n kanssa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kaavoituksen vireilletulosta sekä pyytää
tarjouksen asemakaavan laatimisesta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Samira Group Oy kaavamuutoshakemus Levin kortteli 46
tontti 1, aluerajaus
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Maa-alueen vuokraaminen Levin teollisuusalueelta/Veturi Oy Insa
158/10.00.02/2019
Khall 28.05.2019 § 154
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Veturi Oy Insa on ilmoittanut haluavansa vuokrata Levin teollisuusalueelta maa-alueen teollisuustontti tarpeita varten.
Kyseessä on Kittilän kunnan Sirkan kylässä sijaitsevaan Kumpula
RN:o 33:76 – nimiseen tilaan (261-409-33-76) kuuluva alue.
Vuokrattava alue on merkitty oheisen liitteenä olevaan alustavaan
maankäyttösuunnitelmaan. Alue on osoitettu kunnanvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa teollisuusrakennusten alueeksi ja alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa.
Vuokrattava alue on noin 0,4140 ha. Kunta on käyttänyt Levin teollisuusalueen vuokraa määritellessään vastaavien vuokratonttien
maa-alueen arvona 50.000 €/ha ja vuokrana 5 % vuotuista korkoa.
Vuokra-alueen pinta-alan ollessa 0,4140 ha, vuotuiseksi vuokraksi
muodostuu 1035 €.
Maanvuokrasopimusluonnos oheismateriaalina.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta vuokraa Veturi Oy Insa –
nimiselle yhtiölle Kittilän kunnan Sirkan kylässä sijaitsevasta Kumpula RN:o 33:76 – nimisestä tilasta noin 0,4140 ha:n suuruisen alueen
teollisuustonttitarpeisiin 1035 €:n vuosivuokralla.
Vuokra-aika on 50 vuotta ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
Vuokra-alue on mahdollisuus lunastaa vuokra-aikana kunnanvaltuuston erikseen vahvistamalla hinnalla.
Vuokra-alueelta poistettava puusto jää kunnalle. Vuokralainen vastaa kustannuksellaan puuston poistosta.
Mikäli maanvuokrasopimusta ei allekirjoiteta kolmen (3) kuukauden
kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lukien, tämä päätös
raukeaa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 29.4.2019
154/10.00.01/2017
Khall 28.05.2019 § 155
(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 29.4.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistökauppa, jossa kaupan kohteena on ollut noin 1,5
ha:n suuruinen määräala ja määräalalla sijaitsevat purkuluvan saaneet 4 rakennusta.
Pohjolan Osuuspankki on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 29.4.2019 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa koskien
kiinteistön * * * * * * * * määräalaa ja sillä olevia purkukuntoisia rakennuksia.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024 hankintamenettely
166/02.08.00/2019
Khall 28.05.2019 § 156
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö, puh. 0400 862 532)
Markkinaoikeus on antanut 5.4.2019 päätöksen koskien julkista hankintaa koskevaa valitusta. Valittajana oli Lumibois Oy ja vastapuolena Kittilän kunta sekä kuultavana VM Peat avoin yhtiö.
Muutoksenhaun kohteena oli Kittilän kunnanhallituksen hankintapäätös 18.9.2018 § 305, Levin katujen talvihoitotyöt 2018 - 2023.
Markkinaoikeus on kumonnut em. hankintapäätöksen ja samalla
kieltänyt Kittilän kuntaa tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön 200.000
euron sakon uhalla.
Markkinaoikeuden päätöksessä todetaan, että hankintamenettelyä
koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen. Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.
Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa siten, että urakoitsija voi aloittaa
valmistelevat työt 15.9.2019 alkaen.Urakan kesto on 5 vuotta.
Uudessa tarjouskilpailussa tullaan korostamaan urakoitsijan omaa
laadunvarmistustoimintaa, alansa asiantuntijuutta ja laaduntuottokykyä.
Tarjouspyyntöasiakirjoihin tullaan tekemään mm. seuraavien asioiden osalta tarkennuksia verrattuna edelliseen tarjouskilpailu vaiheeseen:








Vastuunalainen työnjohtaja
Kokonaishintaperusteiset tehtävät
Töiden seurantajärjestelmä
Tiestön- ja kelintarkastustoiminta
Toiminta- ja laatusuunnitelma
Mitoitussuunnitelmat
Tehtäväkortit

Vt. kunnanjohtaja:
Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024 hankintamenettely laitetaan
teknisellä osastolla vireille siten, että urakka voidaan käynnistää
15.9.2019.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 156

9/2019

10

28.05.2019

Päätös:
Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö oli paikalla klo 15:39 - 15:55 selostamassa asiaa.
Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella, että vastuunalaiselle työnjohtajalle riittää viiden (5) vuoden työkokemus vastaavissa tehtävissä tai
soveltuva teknisen alan koulutus ja kolmen (3) vuoden työkokemus
vastaavissa tehtävissä.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hankintapäätös, Akanrovan II vaiheen kadut ja vesihuolto
258/10.03.01/2018
Khall 28.05.2019 § 157
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö, puh. 0400 862 532)
Kittilän kunta on pyytänyt tarjouksia 10.4.2019 Akanrova II vaiheen
katujen ja vesihuollon rakentamisesta kokonaishintaurakkana Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta. Urakka on pyydetty yhteishankintana Kunnan ja Levin Vesihuolto Oy:n kanssa
Pääurakka sisältää suunnitelmien mukaisten katurakenteiden rakentamisen täysin valmiiksi, katuvalaistuksen ja liikenteenohjauksen sekä vesihuollon kaikki rakentamistyöt varusteineen ja laitteineen. Rakennuskohde sisältää n. 2,7 km katujen ja kevyen liikenteen uudisrakentamista sekä vesihuoltoverkoston uudisrakentamista n. 2,2 km.
Urakan ratkaisuperusteena on kokonaishinta joka muodostuu kahdesta eri osahinnasta, kadut ja vesihuolto. Hankintamenettelynä oli
avoin menettely. Urakka toteutetaan vuosina 2019 ja 2020.
Määräaikaan 2.5.2019 klo 9.00 mennessä saapui kolme tarjousta.
Tarjoukset avattiin 2.5.2019 klo 11.56. Kaikki annetut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Tarjouksen tekijät olivat
Napapiirin Kuljetus Oy, Peltoniemen Kone Oy ja Kreate Oy.
Suoritetun tarjousten vertailun jälkeen edullisimmaksi muodostui
Peltoniemen Kone Oy:n tekemä tarjous kokonaishintaan
1.129.571,00 € .Katutöiden osahinta on 781.255,00 € ja vesihuoltotöiden osahinta on 348.316,00 €. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia.
Hankinnasta tehdään kaksi eri urakkasopimusta. Kunta laatii urakkasopimuksen katutöiden osalta ja vastaavasti Levin Vesihuolto Oy vesihuoltotöiden osalta.
Vt. kunnanjohtaja:
Kittilän kunta päättää valita Akanrova II vaiheen katujen rakennusurakan suorittajaksi Peltoniemen Kone Oy:n urakkahintaan
781.255,00 € (Alv 0 %)
Päätös:
Vt. kunnanjohtaja täydensi esitystään kuulumaan seuraavasti:
Kittilän kunta päättää valita Akanrova II vaiheen katujen rakennus-urakan suorittajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Peltoniemen Kone Oy:n urakkahintaan 781.255,00 € (Alv 0 %)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vt. kunnanjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hankintapäätös, Kittilän kirkonkylän katujen perusparantaminen
11/10.03.01/2019
Khall 28.05.2019 § 158
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö, puh. 0400 862 532)
Kittilän kunta on pyytänyt tarjouksia 10.4.2019 Kittilän kirkonkylän
katujen perusparantamisesta kokonaishintaurakkana Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta.
Urakan kohteena on yhdeksän eri kadun perusparantaminen sisältäen katujen, hulevesiviemäreiden sekä katuvalaistuksen rakennustyöt. Urakan työt jakaantuvat kahdelle vuodelle, 2019 ja 2020.
Urakkaan kuuluvat seuraavat kadut: Pietulantie, Torvisentie, Mikontie, Leppätie, Risutie, Fannilantie, Arolantie, Aholan rivitie sekä Kotivuopajankatu.
Urakan ratkaisuperusteena on kokonaishinta, joka muodostuu yhdeksän em. kadun yhteenlasketuista osahinnoista. Hankintamenettelynä oli avoin menettely.
Määräaikaan 30.4.2019 klo 9.00 mennessä saapui yksi tarjous. Tarjouksen tekijä oli Napapiirin Kuljetus Oy.Tarjous täytti tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Tarjouksen kokonaishinta on 552.300,00
€ (alv 0 %)
Vt. kunnanjohtaja:
Kittilän kunta päättää valita Kittilän kirkonkylän katujen perusparantaminen urakan suorittajaksi Napapiirin Kuljetus Oy:n urakkahintaan
552.300,00 € (Alv 0 %)
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen irtisanominen
Khall 28.05.2019 § 159
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Vuonna 2011 tehdyn Kittilän kunnan vakuutusten kilpailutusten yhteydessä on tarjouspyyntöön lisätty kunnan työntekijöitä koskeva vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus. Tehty kilpailutus on hyväksytty
kunnanhallituksen kokouksessa 27.9.2011 (§ 347). Tämä vapaa-ajan tapaturmavakuutus on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä oleva vakuutus, jota on jatkettu myös 2016 tehdyn
kilpailutuksen yhteydessä. Vakuutusyhtiönä on IF. Vakuutuksen turva on laajin mahdollinen eli vakuutus sisältää myös lisenssinalaisen
urheilun ja riskialttiit lajit. Vakuutus koskee myös määräaikaisia työntekijöitä.
Vakuutusmaksut vapaa-ajantapaturmavakuutuksesta ovat olleet
vuosina 2012 - 2018 yhteensä noin 450.000 euroa. Kuluvan vuoden
osalta on maksettu ennakkomaksuna vakuutusmaksua noin 80.000
euroa. Vakuutusmaksu lasketaan palkkasumman perusteella eikä
siihen vaikuta toteutuvien vahinkojen määrä.
Korvauksia vakuutuksesta on maksettu henkilöstölle 1.1.2012 –
31.3.2019 noin 200.000 euroa. Vahinkoja on tapahtunut 131 kappaletta edellä mainitulla ajanjaksolla.
Meklarin mukaan on poikkeuksellista, että kunnilla tai kaupungilla on
henkilökunnalleen vakuutus vapaa-ajalle eikä käyttämällämme meklarilla ole yhtään muuta kunta-asiakasta jolla tällainen vakuutus olisi.
Monella on kuitenkin jo muutoinkin voimassa vapaa-ajan tapaturmavakuutus esim. ammattiliiton kautta.
Tämän vakuutuksen voi irtisanoa päättymään milloin tahansa. Vakuutuksen saa päättymään ilmoituspäivästä.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää irtisanoa henkilökunnalle IF:ssä olevan vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen (SP0001052154) päättymään 30.6.2019.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan edustus vuoden 2019 kutsunnoissa
363/00.04.02/2018
Khall 28.05.2019 § 160
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Vuoden 2019 kutsunnat järjestetään Kittilässä torstaina 29.8.2019
klo 10:00 – n. klo 17:00.
Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto pyytää kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaa tuomaan tervehdyksen oman kuntansa kutsunnanalaisille.
Kuntia pyydetään nimeämään edustajansa kutsuntalautakuntaan
sekä varamies edustajalle. Osa kunnista on pystynyt viime vuosina
asettamaan kutsuntalautakuntaan edustajiksi sosiaali-, nuoriso- tai
terveysalan ammattilaisia, jotka tunsivat oman alueensa mahdolliset
ongelma- ja riskitapaukset jo ennalta. Päätöksenteko näillä paikkakunnilla helpottui oleellisesti ja lautakunta teki niin kutsunnanalaisia
kuin puolustusvoimia tukevia päätöksiä. Toimintamalli on käytössä
valtakunnallisesti ja sillä on Pääesikunnan ja Maavoimien esikunnan
vahva tuki.
Kuntia pyydetään nimeämään kutsuntalääkäri tai –lääkärit omaan
kuntaansa.
Kutsunnat avaa pääsääntöisesti Lapin aluetoimiston päällikkö.
Avauspuheen jälkeen kunnan ja seurakunnan edustajat esittävät tervehdyksensä kutsunnanalaisille. Kunnan edustajaa pyydetään tuomaan tervehdyksessään esille myös veteraanien asiaa ja esittelemään mahdollisesti paikalla olevan veteraanin kutsunnanalaisille.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan tervehdyksen esittäjän kutsuntatilaisuuteen.
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajaksi vuoden 2019 kutsuntalautakuntaan kouluterveydenhoitaja Heli Harjun ja varajäseneksi koulukuraattori Tiina Huilajan.
Kutsuntalääkäriksi nimetään terveyskeskuslääkäri Kim Mänttäri ja
varalle terveyskeskuslääkäri Heidi Tanninen.
Kunnanhallitus päättää, että kunta tarjoaa kutsunnanalaisille sekä
avaustilaisuuteen osallistuville kahvin ja pullan sekä koulukeskuksen
ruokalassa kyseisen päivän kouluruoan kutsunnanalaisille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Päätettiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen esittää kunnan tervehdyksen.
Vt. kunnanjohtaja Jämsén täydensi esitystään niin, että kutsuntalautakuntaan nimetään myös etsivä nuorisotyöntekijä Tuomas Jääskö.
Vt. kunnanjohtajan täydennetty päätösesitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vs. sivistystoimenjohtajan vaali 1.7.2019 - 31.7.2020
127/01.01.01/2019
Khall 28.05.2019 § 161
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan virkasuhde Kittilän kuntaan on päättynyt 4.2.2019. Vs. sivistystoimenjohtajan virka
on täytettynä määräaikaisesti 30.6.2019 saakka. Kunnanhallitus julisti vs. sivistystoimenjohtajan viran avoimeksi 16.4.2019 (§ 127)
määräaikaisena 1.7.2019 alkaen.
Kunnanhallitus päätti, 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 päätti, että vs. sivistystoimenjohtajan virka julistetaan
haettavaksi siten, että hakemus on toimitettava viimeistään
10.5.2019 klo 12.00 hakuilmoituksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.
Hakuilmoitus julkaistiin viikolla 16 Kittilän kunnan kotisivuilla,
www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi - sivuilla sekä Kuntalehden internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistiin tiivistelmänä Lapin Kansassa.
Kunnanhallitus asetti vs. sivistystoimenjohtajan viran täyttämistä varten valintatyöryhmän ja valitsi siihen jäseniksi vs. kunnanjohtaja Antti
Jämsénin, koululautakunnan puheenjohtajan Asko Jussilan, vapaan
sivistystyön lautakunnan puheenjohtajan Marita Toivasen, kunnanhallituksen edustajan Raija Palosaaren ja sivistystoimen edustajaksi
yläkoulun ja lukion rehtorin Janne Ylinamman sekä sihteeriksi henkilöstöpäällikkö Taina Aspelundin.
Kunnanhallitus päätti, että vs. sivistystoimenjohtajan virka täytetään
6 kuukauden koeajalla. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä
lääkärintodistus ennen sijaisuuden vastaanottamista.
Vs. sivistystoimenjohtajan virkaa hakivat määräaikana seuraavat
henkilöt:
HM Kaarela-Mustonen Maarit
FM Kemppi Pia
KT Mäkelä Aarne
KM Mäkelä Tapio
Pöytäkirjan tarkastajat:
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KM Nikunlassi Laila
KM ja FM Parkkinen Antti
FM Pesonen Tuomo
FM Pitkänen Jari
HM Toivola Marketta
KM Vihla Ville
KM Vilamaa Paula
Paula Vilamaa on perunut 15.5.2019 vs. kunnanjohtajalle toimittamallaan ilmoituksella hakemuksen sivistystoimenjohtajan sijaisuuteen 1.7.2019-31.7.2019.
Valintatyöryhmä päätti kutsua haastatteluun 14.5.2019 Aarne Mäkelän, Tapio Mäkelän ja Laila Nikunlassin vs. sivistystoimenjohtajan
kelpoisuusvaatimuksena olleen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämän opetushallinnon tutkinnon tai muulla tavalla saavutetun rehtorin kelpoisuuden (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 luku 2 §) ja sivistystoimen johtamistehtäväkokemuksen perusteella.
Valintatyöryhmä haastatteli 20.5.2019 Tapio Mäkelän, Laila Nikunlassin ja Aarne Mäkelän. Valintatyöryhmä ehdottaa yksimielisesti, että vs. sivistystoimenjohtajaksi valitaan kasvatustieteiden tohtori Aarne Mäkelä, jonka työryhmä katsoo koulutuksensa, työkokemuksensa ja haastattelun perusteella parhaimmin soveltuvaksi Kittilän kunnan vs. sivistystoimenjohtajaksi.
Oheismateriaalina on ansiovertailu, josta ilmenee hakijoiden kelpoisuudet ja aiempi kokemus sivistystoimen johtamistehtävistä sekä
hakijayhteenveto.
Vt. kunnanjohtaja:
1.

Kunnanhallitus päättää valita vs. sivistystoimenjohtajan virkaan
1.7.2019-31.7.2020 KT Aarne Mäkelän, joka soveltuu parhaimmin koulutuksensa, työkokemuksensa ja haastattelun perusteella Kittilän kunnan vs. sivistystoimenjohtajaksi.

2.

Vs. sivistystoimenjohtajan kokonaispalkaksi päätetään 6
024,44 euroa kuukaudessa.

3.

Virantäytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

4.

Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus
ennen sijaisuuden vastaanottamista.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen.
Todettiin, että hallintosäännön 41 §:n perusteella mikäli toimivallasta
henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus hyväksyi vaalissa yksimielisesti vs. sivistystoimenjohtajaksi kasvatustieteiden tohtori Aarne Mäkelän.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan virantoimitus
55/01.01.01/2015
Khall 28.05.2019 § 162
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Korkeimman hallinto-oikeuden 20.3.209 antaman päätöksen myötä
Kittilän kunnan ja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus on tullut
lainvoimaiseksi. Sovintosopimuksessa on mainittu mm. että ”Edellä
molempien osapuolten kannalta tarkoituksenmukaiseksi katsotun
sopimusratkaisun saavuttamiseksi tässä asiassa Mäkelä ilmoittaa
osana sovintoratkaisun kokonaisuutta tämän sopimuksen allekirjoituksella irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta siten, että irtisanoutuminen tulee voimaan, kun sopimus on molempien osapuolten toimesta allekirjoitettu ja Kittilän kunnanvaltuuston tämän sopimuksen
hyväksyvä päätös on saanut lainvoiman. Mäkelän palvelussuhde
päättyy tuolloin heti, koska irtisanomisajan palkka on maksettu jo aikaisemmin.”
Edellä mainitun johdosta Anna Mäkelä ei ole enää Kittilän kunnan
kunnanjohtajan virassa ja tästä johtuen kunnanjohtajan viranhoitoa
ei hoideta enää viransijaisuutena vaan on kyse avoimen viran hoidosta.
Tästä johtuen Antti Jämsén hoitaa Kittilän kunnanjohtajan virkaa tällä hetkellä vt. kunnanjohtajana.
Kittilän kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanhallituksen
esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai
esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja tai toimielimen määräämä kunnanviranhaltija.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että kunnanjohtajan virkaa hoidetaan tällä hetkellä avoimena virkana, ja että Antti Jämsén hoitaa ko.
tehtävää vt. kunnanjohtajana.
Päätös:
Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä.
Hallintojohtaja Sanna Ylinamman poissa ollessa hallintojohtajan viransijainen controller Tuija Lång toimi tämän asian esittelijänä.
Conroller teki seuraavan esityksen:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että kunnanjohtajan virkaa hoidetaan tällä hetkellä avoimena virkana, ja että Antti Jämsén hoitaa ko.
tehtävää vt. kunnanjohtajana.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
113/00.00.01/2017
Khall 28.05.2019 § 163
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja
varavaltuutettujen keskuudesta.
Kuntalain 71 §:n yleisen vaalikelpoisuuden lisäksi vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen
ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa
vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4. kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön hallitukseen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.
Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 32) päättänyt vahvistaa kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.
Kunnanhallitukseen valittiin 19.6.2017 (§ 32) yhdeksän (9) jäsentä
sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:
Jäsen
Rajala Pekka
Salonen Tarmo
Mertaniemi Tuula
Fagerholm Raili
Korva Merja
Ovaskainen Ahti
Mäntymaa Vuokko
Kautto Sakari
Molkoselkä Vilho

Kesk.
PS
OMK
Vas.
Kesk.
OMK
Kesk.
SDP
Vas.

Henk.koht. varajäsen
Kantola Susanna
Pekkala Antti
Linnala Maija
Toivanen Marita
Kivisaari Yrjötapio
Vaara Yrjö
Palosaari Raija
Erkkilä Akseli
Kenttälä Pekka

Kesk.
PS
OMK
Vas.
Kesk.
OMK
KD
KL
Vas.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 32) seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Rajala Pekka
Salonen Tarmo
Mertaniemi Tuula

Kesk.
PS
OMK

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen kunnanhallituksen kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen
kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jäsen
Rajala Pekka
Pj
Pekkala Antti, varaj.
Mertaniemi Tuula 2. vpj
Toivanen Marita, varaj.
Kivisaari Yrjötapio, varaj.
Ovaskainen Ahti
Palosaari Raija, varaj.
Kautto Sakari
Kenttälä Pekka, varaj.

Henk.koht. varajäsen
Kesk.
PS
OMK Linnala Maija
Vas.
Kesk.
OMK Vaara Yrjö
KD
SDP
Vas.

OMK
OMK

Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallituksen toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi
2) kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee valituista
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali
113/00.00.01/2017
Khall 28.05.2019 § 164
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Lautakunta valitsee keskuudestaan yksilöasioiden jaoston. Jaostossa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 34) päättänyt vahvistaa sosiaali- ja
terveyslautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.
Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valittiin 19.6.2017 ( § 34) yhdeksän
(9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nikka Milja
Salmi Jukka
Erkkilä Akseli
Kivisaari Yrjötapio
Pudas Anna-Liisa
Kinnunen Leena
Huilaja Tiina
Vaara Yrjö
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Vas.
PS
Kesk.
KL
Kesk.
Kesk.
Vas.
Vihr.
OMK

Henk.koht. varajäsen
Toivanen Marita
Ala Kimmo
Kantola Susanna
Kääriäinen Tuomas
Hangasvaara Sirkka
Toivola Juha
Kenttälä Pekka
Kangas Pentti
Mikkonen Maire

Vas.
PS
Kesk.
KL
Kesk.
Kesk.
Vas.
OMK
Kok.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017
(§ 34) seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Taskila Mauri
Pudas Anna-Liisa
Huilaja Tiina

Vas.
Kesk.
Vihr.

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen sosiaali- ja
terveyslautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko.
toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät
henkilömuutokset, on seuraava:
Jäsen
Toivanen Marita, varaj.
Ala Kimmo, varj.
Kääriäinen Tuomas, varaj.
Kivisaari Yrjötapio
Pudas Anna-Liisa
1. vpj
Kenttälä Pekka, varaj.
Huilaja Tiina
2. vpj
Vaara Yrjö

Henk.koht. varajäsen
Vas.
PS
KL
Kesk.
Kesk.
Vas.
Vihr.
OMK

Hangasvaara Sirkka
Toivola Juha

Kesk.
Kesk.

Kangas Pentti
Mikkonen Maire

OMK
Kok.

Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveyslautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.
2) Kunnanvaltuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen lautakunnan vaali
113/00.00.01/2017
Khall 28.05.2019 § 165
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 35) päättänyt vahvistaa teknisen
lautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.
Tekniseen lautakuntaan valittiin 19.6.2017 (§ 35) yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

9/2019

Pöytäkirja
§ 165
Jäsen
Holck Eino
Fagerholm Raili
Kallio Jukka
Pekkala Antti
Marttila Outi
Linnala Maija
Hettula Juha
Mäntymaa Vuokko
Vuolli Oula
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Kesk.
Vas.
Kok.
PS
Kesk.
OMK
Kesk.
Kesk.
Vas.

Varajäsen
Jauhojärvi Pirkko
Toivanen Marita
Kurttila Matti
Siitonen Veikko
Pääkkölä Matti
Vanhatalo Leena
Kuusela Mika
Hangasvaara Sirkka
Jussila Asko

Kesk.
Vas.
Kok.
PS
Kesk.
OMK
Kesk.
Kesk.
Vas.

Teknisen lautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 35)
seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Holck Eino
Fagerholm Raili
Kallio Jukka

Kesk.
Vas.
Kok.

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen teknisen lautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:
Jäsen
Kivisaari Yrjötapio
Pj
Toivanen Marita, varaj., 2. vpj
Ovaskainen Ahti
Pekkala Antti
Marttila Outi
Linnala Maija
Hettula Juha
Kangas Eija, varaj.
Vuolli Oula

Kesk.
Vas.
OMK
PS
Kesk.
OMK
Kesk.
Kesk.
Vas.

Varajäsen
Jauhojärvi Pirkko

Kesk.

Kurttila Matti

Kok.

Pääkkölä Matti
Vanhatalo Leena

Kesk.
OMK

Jussila Asko

Vas.

Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan toimikauden
pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.
1) kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän (9)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 166

9/2019
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali
113/00.00.01/2017
Khall 28.05.2019 § 166
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan sekä I ja II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 36) päättänyt vahvistaa rakennusja ympäristölautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.
Rakennus- ja ympäristölautakuntaan valittiin 19.6.2017 (§ 36) yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 166
Jäsen
Granroth Aaro
Jauhojärvi Pirkko
Poti Jukka
Mäkitalo Jussi
Lepola Sauli
Vanhatalo Leena
Kumpulainen Hannu
Mäntymaa Vuokko
Vuomajärvi Liisa

9/2019
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Vas.
Kesk.
Kok.
PS
KL
OMK
Kesk.
Kesk.
Vas.

Henk.koht. varajäsen
Ylisuvanto Jukka
Jokela Ville
Kangas Pentti
Autti Annikki
Niva Jukka
Huilaja Tiina
Korva Merja
Toivola Juha
Jussila Katja

Vas.
Kesk.
OMK
PS
KL
Vihr.
Kesk.
Kesk.
Vas.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajisto valittiin
19.6.2017 (§ 36) seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Granroth Aaro
Jauhojärvi Pirkko
Poti Jukka

Vas.
Kesk.
Kok.

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen rakennus- ja
ympäristölautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut
ko. toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät
henkilömuutokset, on seuraava:
Jäsen
Granroth Aaro
Pj
Jauhojärvi Pirkko 1. vpj
Poti Jukka
2. vpj
Mäkitalo Jussi
Lepola Sauli
Vanhatalo Leena
Kumpulainen Hannu
Toivola Juha, varaj.
Vuomajärvi Liisa

Vas.
Kesk.
Kok.
PS
KL
OMK
Kesk.
Kesk.
Vas.

Henk.koht. varajäsen
Ylisuvanto Jukka
Jokela Ville
Kangas Pentti
Lehtonen Minna

Vas.
Kesk.
OMK
PS

Huilaja Tiina

Vihr.

Jussila Katja

Vas.

Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto päättää, että rakennus- ja ympäristölautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.
1) kunnanvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja
valitsee valituista lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 167
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Koululautakunnan vaali
113/00.00.01/2017
Khall 28.05.2019 § 167
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan koululautakunnassa
on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 39) päättänyt vahvistaa koululautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.
Koululautakuntaan valittiin 19.6.2017 (§ 39) yhdeksän (9) jäsentä ja
kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

9/2019

Pöytäkirja
§ 167
Jäsen
Kantola Susanna
Moksi Aila
Huikuri-Kujala Helena
Jokela Ville
Jussila Asko
Linnala Jukka
Kenttälä Toni
Saarela Mikko
Kaukoranta Laura

32

28.05.2019

Kesk.
SDP
OMK
Kesk.
Vas.
OMK
PS
Kesk.
Vas.

Henk.koht.varajäsen
Hangasvaara Sirkka
Hettula Arto
Sieppi Taru
Mäntymaa Vuokko
Uusisalmi Atte
Mertaniemi Hannu
Pekkala Antti
Kyrö Reijo
Mella Inka

Kesk.
SDP
Kok.
Kesk.
Vas.
OMK
PS
Kesk.
Vas.

Koululautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 39) seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Kantola Susanna
Jussila Asko
Huikuri-Kujala Helena

Kesk.
Vas.
OMK

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen koululautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen
kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:
Jäsen
Hangasvaara Sirkka, varaj.
Moksi Aila
Huikuri-Kujala Helena 2. vpj
Jokela Ville
Jussila Asko
1. vpj
Linnala Jukka
Kenttälä Toni
Kaukoranta Laura

Henk.koht.varajäsen
Kesk.
SDP
OMK
Kesk.
Vas.
OMK
PS
Vas.

Hettula Arto
Sieppi Taru

SDP
Kok.

Uusisalmi Atte
Mertaniemi Hannu
Pekkala Antti
Mella Inka

Vas.
OMK
PS
Vas.

Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto päättää, että koululautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.
2) valtuusto valitsee koululautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee lautakunnan
puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 168

9/2019
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Vapaan sivistystyön lautakunnan vaali
113/00.00.01/2017
Khall 28.05.2019 § 168
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan vapaan sivistystyönlautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 40) päättänyt vahvistaa vapaan sivistystyön lautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.
Vapaan sivistystyön lautakuntaan valittiin 19.6.2017 (§ 40) yhdeksän
(9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 168

9/2019
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Jäsen
Toivanen Marita
Palosaari Raija
Ylläsjärvi Esa
Autti Annikki
Jokela Ville
Kurt Heli
Toivola Ritva
Siitonen Esa
Ylisuvanto Jukka

Vas.
KD
OMK
PS
Kesk.
OMK
SDP
Kesk.
Vas.

Henk.koht. varajäsen
Vuomajärvi Liisa
Hangasvaara Sirkka
Lompolo Lasse
Pekkala Antti
Nilivaara Anna-Liisa
Vanhatalo Leena
Lompolo Mikko
Niskanen Maarit
Kenttälä Pekka

Vas.
Kesk.
OMK
PS
Kesk.
OMK
KL
Kesk.
Vas.

Vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017
(§ 40) seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Toivanen Marita
Palosaari Raija
Ylläsjärvi Esa

Vas.
KD
OMK

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen vapaan sivistystyön lautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko.
toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät
henkilömuutokset, on seuraava:
Jäsen
Toivanen Marita
Palosaari Raija
Ylläsjärvi Esa
Ala Kimmo
Jokela Ville
Kurt Heli
Toivola Ritva
Siitonen Esa
Ylisuvanto Jukka

Pj Vas.
1. vpj KD
2. vpj OMK
PS
Kesk.
OMK
SDP
Kesk.
Vas.

Henk.koht. varajäsen
Vuomajärvi Liisa
Hangasvaara Sirkka
Lompolo Lasse
Pekkala Antti
Nilivaara Anna-Liisa
Vanhatalo Leena
Lompolo Mikko
Niskanen Maarit
Kenttälä Pekka

Vas.
Kesk.
OMK
PS
Kesk.
OMK
KL
Kesk.
Vas.

Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanvaltuusto päättää, että vapaan sivistystyön lautakunnan
toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.
2) kunnanvaltuusto valitsee vapaan sivistystyön lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja
valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 169
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Viranhaltijapäätökset ajalla 29.4. - 21.5.2019
Khall 28.05.2019 § 169
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
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.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 170

9/2019

36

28.05.2019

Kunnanvaltuuston kokousten 21.1.2019, 4.3.2019, 1.4.2019 ja 6.5.2019 päätösten
laillisuusvalvonta ja täytöntöönpano
Khall 28.05.2019 § 170
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston
päätösten laillisuuden valvonta.
”Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Kunnanvaltuustossa 21.1.2019 käsiteltiin seuraavat asiat:
§1
Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan
§2
Ounaslohen ranta-asemakaava
§3
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös liittyen
Fagerholmin ja Nevalaisen valitukseen
kunnanvaltuuston päätöksestä 31.10.2017 § 80
§4
Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet ja
kysymykset/Kvalt 21.1.2019
Kunnanvaltuustossa 4.3.2019 käsiteltiin seuraavat asiat:
§5
Pienhankintaohjeen päivittäminen
§6
Eron myöntäminen Anniina Kärjelle varavaltuutetun
tehtävästä
§7
Kittilän aluelämpölaitoksen asemakaavan ja
asemakaavamuutoksen hyväksyminen
§8
Immeljärven pohjoispuolen asemakaava
§9
Varavaltuutetun määrääminen
§ 10
Varavaltuutetun määrääminen väliaikaiseen valtuuston
kokoonpanoon
§ 11
Valtuutettujen puheenvuorot ja kysymykset/Kvalt
4.3.2019
Kunnanvaltuustossa 1.4.2019 käsiteltiin seuraat asiat:
§ 12
Kuntarajan muuttaminen Kittilän kunnan ja Kolarin
kunnan välillä
§ 13
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Inkeri Yrityksen ja
Pentti Kankaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksestä 28.5.2018 nro 18/0259/2 tekemän
valituksen johdosta
§ 14
Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä
vuosien 2017 ja 2018 kuntalaisaloitteet
§ 15
Valtuutettujen puheenvuorot, kysymys ja aloitteet/Kvalt
1.4.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 170

9/2019
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Kunnanvaltuustossa 6.5.2019 käsiteltiin seuraavat asiat:
§ 16
Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen tonttien
hinnoittelu
§ 17
Lisämääräraha antolainaukselle vuodelle 2019
§ 18
Osaliitosesitys Kittilän kunnan ja Kolarin kunnan välillä
§ 19
Kokousohjelma kesä - joulukuu 2019/Kunnanvaltuusto
ja kunnanhallitus
§ 20
Levin Korttelin 965 asemakaavamuutos
§ 21
Vastaus Outi Marttilan kirjalliseen kysymykseen liittyen
dokumenttikuvaajaan valtuustosalissa 13.11.2018
§ 22
Valtuutettujen puheenvuorot, kysymykset ja aloitteet
sekä vs. kunnanjohtajan vastaus/Kvalt 6.5.2019
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 21.1.2019 päätökset § 1 4, kunnanvaltuuston 4.3.2019 päätökset § 5 - 11, kunnanvaltuuston
1.4.2019 päätökset § 12 - 15 sekä kunnanvaltuuston 6.5.2019 päätökset § 16 - 22 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös:
Kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja Inkeri Yritys poistui esteellisenä Kvalt 1.4.2019 § 13 laillisuuden ja täytäntöönpanon päättämisen ajaksi.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui esteellisenä
Kvalt 6.5.2019 § 17 laillisuuden ja täytäntöönpanon päättämisen
ajaksi.
Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
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Lukkarin koulun kuntotutkimus
142/10.03.02/2017
Teknlk 22.05.2019 § 59
Lukkarin koululla on kevään 2019 aikana tehty kuntotutkimusta rakenteista, sähkölaitteista, viemäreistä sekä käyttövesi- ja lämpöjohdoista.
Rakenteiden tutkijana on toiminut PBM Oy. Viemäreiden, käyttöveden ja lämpöjohtojen tutkijana on toiminut LVI- Kilpimaa Oy. Sähkölaitteiden tutkimus on toteutettu kunnan oman työnä.
Suurimpana haasteena on ilmennyt kellarillisen alueen osalta sokkelin halkaisuna käytetty Toja-eriste, jossa on mikrobianalyysin perusteella vahva viite vauriosta. Toja-levy on puukuitusementtilevyä, joka
on valmistettu sementillä toisiinsa sidotuista puulastuista. Toja-eristeestä on osittain yhteys kellarin sisäilmaan. Rakenteiden epätiiveyksien kautta voi yhteyksiä olla myös ylempiin kerroksiin.
Rakennus on kokonaisvaltaisen saneerauksen tarpeessa, josta Toja-eristeen eliminoiminen on suurin yksittäinen haaste. Toimenpiteenä voi olla eristeen poistaminen purkamalla tai kuivattamalla paikalleen. Rakennus on rakennettu 1948-1950 välisenä aikana ja on suojeltu kohde.
Koulutoimi on selvittänyt väistötilojen tarvetta. Koulutoimen mukaan
tarvitaan 5 opetustilaa olemassa olevien tilojen lisäksi. Yhteensä
ala-aste tarvitsee 13 opetustilaa.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää seuraavaa:
- selvittää ulkopuolisella asiantuntijalla kuntotutkimuksiin pohjautuvan Lukkarinkoulun saneerauksen hinta-arvion.
- yhdessä koulutoimen kanssa selvitetään uuden koulun tilatarpeet
ja sen hinta-arvio, selvityksessä huomioidaan FCG:n tekemä tilaselvitys.
- tekninen toimi pyytää tarjoukset tilapäisestä viisi luokkatilaa käsittävästä opetustilasta ajalle 2019 - 2022.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 28.05.2019 § 171
Koulun liikuntasaliin oli tarkoitus rakentaa väliaikaistilat kolmelle luokalle. Nämä kolme väliaikaisluokkaa olisivat palvelleet vain sen ajanjakson, kun koulu puretaan tai saneerataan. Tekninen toimi on yhdessä sisäilma-asiantuntijan kanssa käynyt läpi koulun tutkimustuloksia. Liikuntasali ei ole näillä tiedoin täysin riskitön sisäilman suhteen, joten sinne ei ole perusteita rakentaa väliaikaistiloja.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen
muutettuna siten, että tarjoukset pyydetään kahdeksasta tilapäisestä
luokkatilasta viiden sijaan.
Päätös:
Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
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OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan
valtuustoaloite/Hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättäminen
105/01.01.01/2018
Khall 28.05.2019 § 172
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmät sekä Outi Marttila ovat toimittaneet kunnanvaltuuston kokouksessa 6.5.2019 (§22) valtuustoaloitteen, jossa esitetään hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättämistä. Aloitteessa esitetään Ylinamman virkasuhteen
purkamista päättymään koeajan kuluessa 30.6.2019 mennessä.
Perusteluina on muun muassa, ettei hallintojohtaja Ylinampa ole
osoittanut omaavansa niitä tietoja ja taitoja ja sitä osaamista, mitä
Kittilän kunnan hallinnon hoitaminen edellyttää ja että hän ei ole hoitanut virkatehtäviään asianmukaisesti ja viivytyksettä.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 8 §:n mukaan voidaan virkasuhde
molemmin puolin purkaa päättymään koeajan kuluessa välittömästi.
Purkaminen ei saa tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla. (30.12.2014/1333)
Sanna Ylinampa on toiminut hallintojohtajana 1.1.2019 alkaen. Kittilän kunnan hallinnossa on viime vuosina ollut paljon haasteita. Hallinnon työmäärä on ollut suuri ja johtavat viranhaltijat vaihtuneet
usein. Väitetyistä perusteista monet ajoittuvat hänen edelliseen virkasuhteeseensa vs. kunnanjohtajana, joten niitä ei voi käyttää nykyisen virkasuhteen purkamisen perusteena.
Koeaikapurkuun tulee olla asialliset perusteet ja virkasuhteen purun
työnantajan edun mukainen. Valtuustoaloitteessa on mainittu yhtenä
koeajan purkuperusteena, että Ylinampa ylitti toimivaltansa vs. sivistystoimenjohtajan valinnassa toimien vastoin kunnan hallintosääntöä.
Kunnanhallituksessa 8.1.2019 (§ 1) käsiteltiin Tiedoksi annettavat/ajankohtaiset asiat -kohdassa 2 otsikolla Sivistystoimenjohtajan
sijaisuusjärjestelyt, jolloin hallintojohtaja Sanna Ylinampa kertoi vs.
kunnanjohtajana ollessaan tehneensä virkamääräyksen sivistystoimenjohtajan sijaisuuden täyttämiseksi vuoden 2018 lopulla. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi. Näin asia katsottiin tuolloin käsitellyksi, eikä hallintojohtajan päätöstä tuotu enää tiedoksi. Kunnanhallitus päätti merkitä virkamääräyksen tiedoksi 12.3.2019 § 83.
Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaan mukaan viranhaltijalle on
annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista virkaan tai virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote, päätösluettelon ote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Virkaan tai virkasuhteeseen valintaa ei voida tehdä takautuvasti. Viranomainen ei voi päättää laillisesti, että sen ottaman viranhaltijan
virkasuhde on alkanut ennen kuin asiasta on päätetty.
Viranhoitomääräyksen antaminen vasta virantoimituksen alkamisen
jälkeen voi poikkeuksellisesti tulla kysymykseen, kun viransijaista
tarvitaan välittömästi tai kun kyseessä on aikaisemmin alkaneen viranhoidon jatkaminen uudella määräyksellä, eikä kirjallista viranhoitomääräystä ehditä antaa etukäteen.
Hallintosäännön 41 §:n mukaan, mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella.
Kyseinen kunnanhallituksen yleistoimivaltaa koskeva hallintosäännön kohta johtaa kunnanhallitukselle toimivallan tilanteissa, joissa ei
ole laintasoisia eikä hallintosäännön määräystä.
Hallintosäännössä ei ole yksiselitteistä säännöstä tilanteesta, jossa
toimialajohtajan sijaisuus täytyy järjestellä määräajaksi eli esimerkiksi alle vuodeksi.
Kunnanhallitus 12.3.2019 § 87 päätti vahvistaa vs. kunnanjohtaja
Sanna Ylinamman tekemän virkamääräyksen, jolla vs. sivistystoimenjohtajaksi valittiin Aarne Mäkelä 1.1.-30.6.2019.
Liitteenä OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite/Hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen
päättäminen.
Vt. kunnanjohtaja:
1) Kunnanhallitus päättää, ettei OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä hallintojohtajan virkasuhteen purkuun liittyen koeajan kuluessa
30.6.2019 mennessä, koska siihen ei ole riittäviä perusteita.
2) Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Mertaniemi esitti, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhde puretaan päättymään koeajan
kuluessa 30.6.2019 mennessä (esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä). Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.
Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esitystään niin, että 1) –kohdan toiseksi viimeinen sana ’riittäviä’ poistetaan.
Vt. kunnanjohtajan muutettu esitys kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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1) Kunnanhallitus päättää, ettei OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä Outi Marttilan valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä hallintojohtajan virkasuhteen purkuun liittyen koeajan kuluessa
30.6.2019 mennessä, koska siihen ei ole perusteita.
2) Kunnanhallitus esittää valtuustoaloitteen käsittelyn tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty
vt. kunnanjohtajan muutetusta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Tuula Mertaniemen esitystä, äänestävät ’ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä,
kaksi (2) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa.
Jaa-ääniä antoivat Sakari Kautto, Pekka Rajala, Pekka Kenttälä,
Antti Pekkala ja Raija Palosaari. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi
ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari ja Marita Toivanen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi vt. kunnanjohtajan muutetun
esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.
Mertaniemi ja Ovaskainen ilmoittivat eriävän mielipiteensä päätökseen Mertaniemen esitykseen perustuen.
__________
Liitteet

Liite 4
Liite 5

Pöytäkirjan tarkastajat:
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virkasuhteen päättäminen
Tuula Mertaniemen ja Ahti ovaskaisen esitys/eriävä
mielipide - Khall 28.5.2019 § 172
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 153, 156, 160, 162 - 172
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
§ 155
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus
§ :t 154, 159 ja 161
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.
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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*.
Oikaisuvaatimus
§:t 157 ja 158
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
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
§:t 157 ja 158
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun
puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
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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

Kunnallisvalitus
§ 152
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
•
•
•
tehtäväksi
•

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
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.
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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.)
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.

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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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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