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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka
Mertaniemi Tuula
Ovaskainen Ahti
Pekkala Antti

Tehtävä
puheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen

Toivanen Marita
Kivisaari Yrjötapio
Nevalainen Aki
Yritys Inkeri
Kenttälä Toni
Jämsén Antti
Lång Tuija

varajäsen
varajäsen
kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston 2. vpj
kunnanvaltuuston 3. vpj
vs. kunnanjohtaja
controller

Poissa Kautto Sakari
Kenttälä Pekka
Palosaari Raija
Ylinampa Sanna
Salonen Tarmo
Fagerholm Raili
Korva Merja
Mäntymaa Vuokko
Molkoselkä Vilho

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

jäsen
varajäsen
varajäsen
hallintojohtaja
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

saapui klo 15:11, ennen §:n 235
käsittelyä
poissa esteellisenä §:t 242 ja 243

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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ahti Ovaskainen ja Marita Toivanen pyysivät puheenvuorot
kysymysten esittämistä varten.
Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot kokouksen lopuksi.
§:n 249 kohdalla yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö oli paikalla
esittelemässä asiaa klo 16:10 – 16:20.

Käsitellyt asiat

§ :t 235 - 254

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Ovaskainen ja Marita Toivanen.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuija Lång
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KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

13/2019

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin §:ien 244, 245, 246 ja 254 osalta
kokouksessa.
Tauko pidettiin klo 16:04 – 16:10.
Kittilässä 29.8.2019

Ahti Ovaskainen

Marita Toivanen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 29.8.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 29.8.2019
Tuija Lång
Controller
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 27.6.2019
154/10.00.01/2017
Khall 27.08.2019 § 235
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh 040 581 1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * on tehty 27.6.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön kauppa. Kiinteistöllä sijaitsee lammen rannalla pieni
pukukoppi.
Kiinteistön ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 27.6.2019 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa koskien kiinteistöä * * * * * * *.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 2.8.2019, kauppa 1
154/10.00.01/2017
Khall 27.08.2019 § 236
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh 040 581 1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * on tehty 2.8.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön kauppa.
Kiinteistön ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 2.8.2019 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa koskien
kiinteistöä * * * * * * *.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 2.8.2019, kauppa 2
154/10.00.01/2017
Khall 27.08.2019 § 237
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh 040 581 1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Määräalasta * * * * * * * * * * on tehty 2.8.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla kauppa, joka on käsittänyt noin 60 ha:n määräalan.
Kiinteistön ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 2.8.2019 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa koskien
määräalaa * * * * * * * * * *.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liittyminen Toimistotarvikkeet 2020-2022 (2024) puitejärjestelyyn
369/02.08.00/2015
Khall 27.08.2019 § 238
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Hansel Oy ja KL-Kuntahankinnat valmistelevat uutta toimistotarvikkeiden yhteishankintaa kunta-asiakkaille. Kyseisen puitejärjestelyn
asiakkaita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä. Jotta tulevaa puitejärjestelyä voidaan hyödyntää, on siihen liityttävä etukäteen.
Kittilän kunta hankkii vuosittain n. 50.000 euron (ALV 0 %) arvosta
toimistotarvikkeita. Tämä sisältää normaalien toimistotarvikkeiden lisäksi kalenterit, kirjekuoret, toimiston pienlaitteet, ICT-puolen pientarvikkeita, värikasetit ym.
Puitejärjestelyn suunniteltu sopimuskausi on 1.2.2020-31.1.2022, jota voidaan pidentää enintään 2 optiovuodella.
Puitejärjestelyssä on kolme tuotealuetta: toimistotarvikkeet, tulostustarvikkeet sekä kopio- ja tulostuspaperit. Asiakas voi määritellä liittyykö sopimuksen koko laajuuteen vai vain osaan tuotealueista.
Kittilän kunta on hankkinut em. tarvikkeet vuodesta 2011 alkaen
(päätös Khall 11.1.2011 § 11) KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen kautta. Kopio- ja tulostuspapereiden osalta kunnan sopimus
KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa on päättynyt 31.1.2018.
Sopimuksen koko laajuuteen liittymistä puoltavat mm. se, että
1.2.2018 alkaen, kun kopio- ja tulostuspaperit on jouduttu hankkimaan erikseen, tämä on tullut suhteessa kalliimmaksi verrattuna siihen, että kaikki toimistotarvikkeet, sisältäen kopio- ja tulostuspaperit,
olisi hankittu puitesopimukseen sisältyvänä.
Puitejärjestelyyn liittymisen hyötynä on nähty mm. se, että valmiiksi
kilpailutettu puitejärjestely vähentää asiakkaan hallinnollista työtä,
yhteisvolyymeilla saavutettava hintahyöty ja puitejärjestelyn myötä
asiakkaan saatavilla on kattava valikoima yleisimpiä toimistoissa
käytettäviä tarvikkeita. Hansel Oy vastaa sopimushallinnasta koko
sopimuskauden ajan.
Liittymisilmoitus yhteishankintaan tulee tehdä viimeistään 30.9.2019.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta osallistuu Hansel Oy:n ja
KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään toimistotarvikkeiden puitejärjestelyyn (sisältäen Kittilän kunnan osalta kaikki tuotealueet: toimisPöytäkirjan tarkastajat:
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totarvikkeet, tulostustarvikkeet sekä kopio- ja tulostuspaperit) sopimuskaudella 1.2.2020-31.1.2022, sisältäen optiokauden enintään 2
vuotta (2024).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liittyminen Tiera Verkkokauppa-puitesopimukseen: ICT-laitteet, -ohjelmistot ja
–palvelut
302/02.08.00/2019
Khall 27.08.2019 § 239
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Kuntien Tiera Oy on lähettänyt kuntiin 3.12.2018 tiedustelun ilmoittaa alustava kiinnostuksensa sitoutua Kuntien Tiera Oy:n järjestämään yhteishankintaan, käyttämään puitesopimusta sekä hankkimaan tuotteita puitesopimuksen mukaisesti puitesopimuksen mukaiselta Toimittajalta. Samalla on pyydetty ilmoittamaan myös konserniyhtiöiden alustavasta kiinnostuksesta liittyä puitesopimukseen.
Kuntien Tiera Oy:n mukaan uudessa kilpailutuksessa on otettu entistä enemmän huomioon kuntien eri toimialojen ja muiden kuntatoimijoiden kuten sairaanhoitopiirien ja koulutuskuntayhtymien tarpeet.
Hankinnan tavoitteena oli saada kaikille sopimusasiakkaille, jotka liittyvät puitesopimukseen, kilpailukykyiset hinnat suurelle tuote- ja palveluvalikoimalle (seitsemän tuoteryhmää: 1. Työasemat (pöytäkoneet, kannettavat, näytöt) ja tarvikkeet, 2. Mobiililaitteet (tablet-laitteet ja puhelimet) ja tarvikkeet, 3. Tulostimet, monitoimilaitteet ja tulostuspalvelut sekä tarvikkeet. 4. AV-laitteet ja –ratkaisut sekä tarvikkeet, 5. Palvelimet, tallennusjärjestelmät ja verkkolaitteet sekä tarvikkeet, 6. Ohjelmistot ja lisenssit sekä 7. Elinkaaripalvelut ja muut
palvelut ) koko sopimuskaudeksi hyödyntäen jatkuvan kilpailutuksen
mallia ja katerajoja eri tuoteryhmille.
Tavoitteena oli myös, että asiakkaat saisivat kaikki tarvitsemansa
IT-laitteet ja palvelut yhdellä sopimuksella, mikä helpottaa toimittajaja sopimushallintaa sekä kokonaisratkaisujen suunnittelua ja koordinointia. Tiera kiinnitti hankinnassa huomiota myös toimittajan kestävän kehityksen toimintamalleihin edistäen näin asiakkaiden strategioiden mukaista kestävää kehitystä.
Kuntien Tiera Oy:n tekemä em. laitteita, ohjelmistoja ja palveluita
koskeva kilpailutus on päättynyt ja toimittajaksi on valittu Atea Finland Oy. Atea Finland Oy:n kanssa on tehty väliaikainen puitesopimus. Puitesopimuksen merkittävyyden vuoksi kilpailutuksesta on
tehty valitus Markkinaoikeuteen. Väliaikainen puitesopimus jatkuu
varsinaisena puitesopimuksena Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen. Kuntien Tiera Oy:n kirjeen mukaan asiakkaat voivat hyödyntää puitesopimusta ja tehdä hankintoja väliaikaisen sopimuksen puitteissa Markkinaoikeuden käsittelystä huolimatta.
Oikeuskäytännön linjausten mukaisesti sopimukseen voivat liittyä
vain kiinnostuksen ilmaisseet asiakkaat. Kittilän kunta on ilmoittanut
alustavan kiinnostuksen liittyä puitesopimukseen 17.12.2018. Samalla on ilmoitettu konserniyhtiö Levin Vesihuolto Oy:n alustava kiinPöytäkirjan tarkastajat:
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nostus liittyä puitesopimukseen sekä jälkikäteen vielä Oy Levi Ski
Resort Ltd:n alustava kiinnostus liittyä puitesopimukseen.
Kunnan sivistystoimen tvt-laitteet palveluineen hankitaan jo Kuntien
Tiera Oy:n kautta (Koulultk 29.6.2017 § 73 ja KH 4.7.2017 § 248) ja
perusteena Tieran tarjoamaan puitesopimukseen liittymiselle on
tuolloin ollut ”palvelumallin tarjoama joustavuus kunnan tvt-hankintojen suhteen sekä soveltuvuus koulutoimen digitalisaation pedagogiseen kehittämiseen ja syventämiseen”.
Liittymistä em. puitesopimukseen myös kunnan muiden toimialojen
osalta puoltaisivat mm. seuraavat näkökulmat:












Mainittu hankinta voidaan toteuttaa liittymällä Kuntien Tiera
Oy:n järjestämään yhteishankintaan, jolloin se on valmiiksi kilpailutettu eikä kunnan tarvitse erikseen kilpailuttaa hankintaa
Tiera Oy:n verkkokaupan puitesopimukseen sitoutumisella
asiakkaalla eli kunnalla ei sopimuksen mukaan ole minimiostovelvoitetta eikä sitoumus estä tai rajoita asiakkaana olevaa
kuntaa hankkimasta tuotteita ja/tai palveluita kolmansilta osapuolilta.
Tiera Oy:n verkkokaupan puitesopimukseen sitoutumisen
myötä kunnan olisi mahdollista jatkossa hankkia ICT-laitteita,
-ohjelmistoja ja –palveluja tarvittaessa myös leasing-sopimuksella. Jatkuvasti kehittyvien ICT-laitteiden kohdalla koneiden
huoltovarmuus ja huoltonopeus puoltaisivat jatkossa leasing-sopimusten käyttöä ICT-laitteiden hankinnoissa. Vanhaa
laitekantaa ei tällöin syntyisi vaan esimerkiksi tietokoneet voisivat olla käytössä leasing-sopimuksella 5 vuotta ja puhelimet 3
vuotta.
Leasing-sopimus-vaihtoehdossa myöskin laitteiden elinkaaren
loputtua kunnan ei tarvitse miettiä mihin laitteet toimitetaan
käyttöikänsä loputtua vaan käytetyt laitteen voidaan leasing-sopimus-vaihtoehdossa palauttaa Toimittajalle palautuskierrätyksen kautta.
Hinnat ovat kilpailutettuja ja Tiera Oy:n verkkokaupan puitesopimukseen sisältyy reaaliaikainen kilpailutus. Tiera-verkkokauppa ylläpitää jatkuvaa kilpailua laitetoimittajien ja tukkureiden välillä, joka mahdollistaa edullisen hintatason koko sopimuskauden ajan.
Verkkokaupassa on laaja tuotevalikoima ja puskurivarasto, jolloin tuotteet ovat nopeasti saatavilla.
Verkkokauppaan voidaan räätälöidä oman organisaation tarpeiden mukainen valikoima ja hyväksymispolku.

Konserniyhtiöt voivat halutessaan liittyä puitesopimukseen tekemällä
oman sopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta liittyy Tiera Verkkokauppa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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– puitesopimukseen. Alustavan kiinnostuksensa ilmaisseita Kittilän
kunnan konserniyhtiöitä tiedotetaan meneillään olevasta liittymismahdollisuudesta puitesopimukseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Korvausvaatimus/Silmälasien naarmuuntuminen
301/01.01.03/2019
Khall 27.08.2019 § 240
(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)
* * * * * * * * * hakee 6.8.2019 sähköpostitse saapuneella viestillään
Kittilän kunnalta korvausta silmälasiensa rikkoutumiseen liittyen.
Silmälasit ovat rikkoutuneet työteon yhteydessä kun päiväkodin
lapsille on laitettu jäähallilla luistimia jalkaan. Tällöin yhden lapsen
luistin on osunut * * * * * * * silmälasin toiseen linssiin aiheuttaen
syvän naarmun. * * * * * * * * ei ole aiheutunut muuta vahinkoa, joten
kyseessä ei ole tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluva asia. Controllerille on toimitettu kustannuksiin liittyen tarvittavat tositteet.
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n 10.-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa,
joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei vaadittu korvaus ylitä valtuuston mahdollisesti vahvistamaan enimmäismäärää.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä korvausvaatimuksen ja maksaa * *
* * * * * * * * * silmälasien linssin vaurioitumisesta aiheutuneet kulut
270 euroa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ylläsjärven Kyläyhdistys r.y:n rahoitusanomus
288/02.05.01/2019, 77/02.02/2019
Khall 27.08.2019 § 241
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö 0400 862 532)
Ylläsjärven Kyläyhdistys r.y. on 12.8.2019 laatinut rahoitusanomuksen Kittilän kunnanhallitukselle koskien kivituhkapolun rakentamista
Ylläsjärven alueelle. Lisäksi haetaan tukea talvipolun ylläpitoon.
Kivituhkapolku on suunniteltu rakennettavaksi välille Rantasaarentie
- Möykkynen Kittilän kunnan alueelle. Kolarin kunta on rahoittanut
kesällä 2019 kivituhkapolun rakentamista Kolarin kunnan alueella
Eelin kaupalta em. Rantasaarentielle.
Kivituhkapolun tarpeellisuus tuodaan esille turvallisempana kulkuna
kylän keskustan palveluihin kuin yleistä väyläverkkoa pitkin (Jauhojärventie ja Ylläksentie). Kivituhkapolku tulisi kulkemaan olemassa
olevaa latupohja pitkin. Talvikautena polku tehtäisiin ladun vierustaan.
Kivituhkapolun kustannusarvio on 25.000 €. Talvipolun ylläpitoon
haetaan tukea yhteensä 1.500 €/vuosi.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon varataan 2500 euron määräraha avustuksen myöntämiseksi
Ylläsjärven Kyläyhdistys r.y:lle kivituhkapolun rakentamiseen.
Vuoden 2020 talousarvioon esitetään varattavaksi Talvipolun ylläpitoon talvikaudeksi 2020 kertakaikkisena korvauksena yhteensä 300
euron määräraha.
Nämä avustusmäärät kohdennetaan talousarviossa menokohdalle
Muu toiminta (30105).
Päätös:
Vt.kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun esityksen:
Asia palautetaan valmisteluun ja selvitetään asia tarkemmin.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vt.kunnanjohtajan muutetun
esityksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oy Levi Events Ltd:n avustushakemus - Interski 2023
256/02.05.01/2019, 77/02.02/2019
Khall 27.08.2019 § 242
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Oy Levi Events Ltd hakee 21.6.2019 päivätyllä hakemuksellaan
28.000 euron avustusta Interski 2023 -kongressin järjestämiseen.
Interski on maailman suurin lumiurheilun kansainvälinen kongressi,
johon hiihdonopettajat kokoontuvat joka neljäs vuosi. Levi valittiin
vuoden 2023 kongressin järjestäjäksi kevään 2019 Interski -kongressissa.
Hakemuksen mukaan Interskissä eri maiden hiihdonopettajat esittelevät toimialan uusia virtauksia, jakavat kokemuksia sekä kehittävät
yhdessä toimialaa. Keskeisenä osana ovat myös show-tyyppiset demolaskut, jossa eri maat esittelevät omia taitojaan. Kongressin yhteydessä kaikki merkittävimmät hiihdonopetuksen kansainväliset liitot pitävät omat kokouksensa lumilajien opetukseen liittyen.
Tuleva Interski maailmankongressi tulee olemaan hakemuksen mukaan suurin koskaan Levillä nähty kongressitapaaminen. Tapahtumalla tulee olemaan suuri taloudellinen vaikutus Leville, alueen yrittäjille ja Kittilän kunnalle, kun noin 1500-2000 hiihdonopettajaa yli 35
maasta saapuvat Leville viikoksi maaliskuussa 2023. Tapahtuman
osallistujat ovat myös hakemuksen mukaan erittäin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja kertovat oppilailleen ja asiakkailleen Levistä. Levi Events uskoo, että tapahtuma vahvistaa Levin brändiä ja edesauttaa markkinointia, mutta ennen kaikkea tuottaa myyntiä ja verotuloja
alueelle.
Hakemuksen mukaan valmistelut ovat jo alkaneet ja ne vaativat jo
alkuvaiheessa pääomaa. Ensi vuoden aikana (kahdessa erässä kesä- ja joulukuussa) tapahtuman oikeuden haltijalle Interski Internationalille pitää tilittää 18.000 euroa (alv 0 %) vastineeksi tapahtuman
oikeuksien käytöstä seuraavan neljän vuoden aikana. Lisäksi tarvitaan tapahtuman suunnittelukustannuksiin 10.000 euroa (alv 0 %).
Kongressipakettien myynti alkaa vasta vuonna 2022 ja sitä ennen
tapahtumalla ei ole tuloja.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon menokohdalle Muu toiminta (30105) varataan Interski 2023
-kongressin avustamista varten 28.000 euroa.
Päätös:
Kunnanhallituksen varajäsen Yrjötapio Kivisaari poistui esteellisenä
tämän asian ja §:n 243 käsittelyn ajaksi, koska toimii Levin Matkailu
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oy:n toimitusjohtajana ja sen tytäryhtiö Oy Levi Events Ab:n prokuristina.
Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Oy Levi Events Ltd:n lisäavustushakemus - Ski Classic Ylläs-Levi 2020 ja 2021
257/02.05.01/2019, 77/02.02/2019
Khall 27.08.2019 § 243
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunta on päättänyt valtuuston 30.5.2016 § 32 päätöksellä
myöntää avustusta Ski Classic Ylläs-Levi -hiihtotapahtumalle vuoteen 2021 asti 18.750 euroa per vuosi.
Oy Levi Events Ltd hakee 28.6.2019 saapuneella anomuksellaan
Ski Classic Ylläs-Levi -hiihdon taloudellisen tuen kasvattamista vuosille 2020-2021 1.250 eurolla per vuosi samalle tasolle kuin mitä Visit Levi, Ylläksen Matkailu ja Kolarin kunta ovat valmiita sijoittamaan.
Ski Classic Ylläs-Leviin osallistui keväällä 2019 yhteensä 1357 hiihtäjää 26 eri maasta. Osallistujien määrä kasvoi 30 % tänä vuonna ja
anomuksen mukaan näin uskotaan käyvän myös ensi vuonna. Lisäksi jokaista hiihtäjää kohden arvioidaan olevan 1-2 henkilöä mukana matkassa. Tapahtuman TV-näkyvyys on noin 36 miljoonaa katsojaa. Tapahtuma tukee anomuksen mukaan erinomaisesti Levin
brändiä ja kertoo viestiä Levistä monipuolisena vapaa-ajanviettokohteena. Lisäksi se tuo tuloja alueen yrittäjille sekä Kittilän kunnalle.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta
antaa Ski Classic Ylläs-Levi hiihtotapahtumalle avustusta vuodessa
20.000 euroa vuosina 2020 ja 2021. Tämä avustusmäärä kohdennetaan talousarviossa ja -suunnitelmassa Muun toiminnan (30105)
menokohtaan.
Päätös:
Esteellisyyksiä käsitelty tämän asian osalta Khall 27.8.2019 § 242
seuraavasti:
"Kunnanhallituksen varajäsen Yrjötapio Kivisaari poistui esteellisenä
tämän asian ja §:n 243 käsittelyn ajaksi, koska toimii Levin Matkailu
Oy:n toimitusjohtajana ja sen tytäryhtiö Oy Levi Events Ab:n prokuristina."
Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Pakatin Kuitu osuuskunnan hakemus hankeaikaisesta rahoituksesta kuituverkon
rakentamiseen Pakattiin
298/02.05.03/2019
Khall 27.08.2019 § 244
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Perustettavan osuuskunnan lukuun Pakatin Kuitu osuuskunta (myöhemmin Pakatin Kuitu Osuuskunta) on lähettänyt 19.8.2019 Kittilän
kuntaan saapuneen hakemuksen, jolla se hakee Kittilän kunnalta
hankeaikaista lainaa valokuituverkkohankkeen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Lainan enimmäismäärä on 150.000 euroa. Samalla
osuuskunta pyytää Kittilän kunnalta sitoumusta ostaa hankehakemuksen liitteeksi tarvittavan verkkosuunnitelman suunnittelutyö
10.000 euroa siinäkin tapauksessa, jos hanke ei toteudu.
Pakatin Kuitu Osuuskunta on pitänyt perustamiskokouksen
13.8.2019, mutta osuuskuntaa ei ole vielä rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Valokuituhankkeen varsinaista valmistelua, hankerahoituksen hakemista sekä hankkeen toteuttamista varten tullaan Pakatin Kuitu Osuuskunta rekisteröimään Patentti- ja rekisterihallituksessa. Aikataulun kiireellisyyden vuoksi osuuskunta hakee lainaa ja sitoumusta perustettavan osuuskunnan nimissä.
Pakatin alueella tehdyn kyselyn perusteella on noin 30 kiinteistöä ilmoittanut kiinnostuksensa ottaa valokuituliittymä, jos Pakattiin rakennetaan valokuituverkko. Pakatin Kuitu Osuuskunnan perustamiskokouksessa 13.8.2019 päätettiin, että kiinnostuksen perusteella
Pakatin kuituverkkohanketta lähdetään viemään eteenpäin.
Kyläverkon rakentamista varten on mahdollista saada Lapin
ELY-keskukselta (Maaseuturahasto) hankerahoitusta, joka kattaa 70
% hankkeen tukikelpoisista kuluista. Alustavan kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 150.000 euroa.
Hankehakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2019 Lapin ELY-keskukselle. Lapin ELY-keskuksen myöntämä rahoitus maksetaan jälkikäteen. Jos kunta myöntää hankkeelle lainan, se maksetaan takaisin ELY-keskuksen maksatuspäätöksen mukaisessa aikataulussa.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää perustettavalle Pakatin Kuitu Osuuskunnalle hankeaikaisen lainan määrältään enintään 150.000 euroa 0,1 %:n vuotuisella korolla kyläverkkohankkeen toteuttamiseen ehdolla, että perustettava osuuskunta saa hankkeelle Maaseuturahaston myönteisen
rahoituspäätöksen. Jos hanke ei toteudu, kunta sitoutuu ostamaan
hankehakemuksen liitteeksi tehtävän verkkosuunnitelman suunnittelutyön.
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Perustettavan osuuskunnan (Pakatin Kuitu osuuskunta)
hakemus hankeaikaisesta rahoituksesta valokuituverkon
rakentamiseen Pakattiin
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Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2019
85/02.02/2018
Khall 27.08.2019 § 245
(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)
Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet
seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.
Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuun 2019 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä
tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 50 % kesäkuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.
Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon
Kunnan toimintatuottojen toteutuma-% on 44 % verrattuna talousarvioon. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Niiden osalta tuloutetaan toki vain ne, joissa niihin liittyvä investointi on toteutunut tilivuoden aikana. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 35 %
Toimintakuluissa toteutuma-% on 47 %. Henkilöstökulujen toteutuma on 47 %, samoin palvelujen ostojen. Aineiden ja tarvikkeiden
osalta toteutuma on 50 % ja avustusten 52 %.
Verotulojen toteutuma on 44 %. Tulorekisteriin siirtymisen myötä alkuvuoden verotilityksissä on valtakunnan laajuisesti vajetta ja tilitykset tulevat olemaan ajantasalla kunnes tulorekisterin liittyvät raportointiongelmat on ratkaistu. Osa tilityksistä näyttää siirtyvän ensi
vuoden puolelle. Samoin ennakonpidätysten sekä sosiaaliturvamaksujen pidätyksissä tulee olemaan korjauksia tulevina kuukausina.Näyttää kuitenkin siltä, että talousarvion mukaiset verotulot tuloutuvat kunnalle.
Valtionosuuksien osalta toteutuma on 51 %. Kittilän kunta on saanut alkuvuoden aikana liikaa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 5.8.2019 päätöksen, jonka mukaan Kittilälle tulevat valtionosuudet tulevat olemaan noin
68.000 euroa talousarviossa olevaa arvoa alhaisempi.Lopullinen tieto kuluvan vuoden opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuuksista tulee
vuoden vaihteen jälkeen.
Rahoitustuottojen toteutuma on 114 %. Ylitys selittyy sillä, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän osalta toteutuma on n. 137.000 euPöytäkirjan tarkastajat:
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roa yli talousarviossa esitetyn. Korkokuluissa toteutuma on 31 %.
Koska investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä ei
myöskään uusia pitkäaikaisia lainoja ole otettu eikä korkokustannukset toteudu budjetin mukaisina.
Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.
Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
Toimintatuottoja on kertynyt ajalla tammi-kesäkuu n. 189.000 euroa
vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.
Henkilöstökuluja on n.411.000 euroa enemmän kuin edellisvuoden
tammi-kesäkuun ajalla. Palvelujen ostoja on n.150.000 euroa vähemmän. Aineiden,tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja on noin
131.000 euroa enemmän. Maksettuja avustuksia on noin 206.000
euroa vähemmän johtuen lähinnä siitä, että viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla maksettiin Kiinteistö Oy Tepaston ja Alakylän Vanhustentaloille avustuksia n.235.000 euroa. Muita toimintakuluja on
n.156.000 euroa enemmän johtuen lähinnä Anna Mäkelälle maksetuista sovintosopimuksen mukaisista korvauksista.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on
noin 530.000 euroa heikompi.
Verotuloja ja valtionosuuksia on tammi-kesäkuun aikana kertynyt
noin 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana
ajankohtana. Tulos on n.0,9 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna tammi-kesäkuussa.
Investointien toteutuma
Investointien toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2019 on n. 1,0 miljoonaa euroa. Eniten on käytetty maankäyttöön (311.000 euroa), lukion saneeraukseen (180.311 euroa), terveyskeskuksen saneeraukseen
(93.873 euroa) ja Könkään koulun ulkotöihin (93.000 euroa).
Kunnan lainamäärä oli kesäkuun lopussa 16,5 miljoonaa euroa eli
noin 2.564 euroa asukasta kohden.
Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ja
esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion
toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2019.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
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Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet
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Talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2019
Investointien toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2019
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Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksestä 10.6.2019 nro 19/0261/2
287/00.02/2019
Khall 27.08.2019 § 246
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitus on päätöksellään 18.6.2019 § 202 päättänyt valtuuttaa vt. kunnanjohtajan ja hallintojohtajan valmistelemaan valituksen
sekä täytäntöönpanomääräystä koskevan hakemuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen liittyen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätökseen 10.6.2019, 19/0261/2.
Valtiovarainministeriö on pidättänyt kuntalain 109 a pykälän 4 momentin perusteella Kittilän kunnan luottamustoimista 20 päätöksessä lueteltua luottamushenkilöä siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet päätöksessä mainituissa
rikosasioissa on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa
tuomioistuimessa. Päätöksestä valittivat Kittilän kunta ja 10 luottamustehtävistä pidätettyä luottamushenkilöä.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 10.6.2019 kumonnut valtiovarainministeriön päätöksen siltä osin kuin se koskee Akseli Erkkilän,
Raili Fagerholmin, Veli-Matti Junnolan, Mika Kuuselan, Vilho Molkoselän, Markku Mäkitalon, Jukka Nivan, Mikko Saarelan, Jukka
Salmen ja Mauri Taskilan pidättämistä luottamustoimistaan.
Kittilän kunta vaatii korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 10.6.2019 nro 19/0261/2
siltä osin, kun hallinto-oikeus ei ole kumonnut valtiovarainministeriön
päätöstä 19.6.2018 nro VM/2016/00.02.07/2017 pidättää luottamustoimistaan Susanna Kantola, Leena Kinnunen, Merja Korva, Reijo
Kyrö, Vuokko Mäntymaa, Paula Nevalainen, Milja Nikka, Tapani
Rantajääskö, Tarmo Salonen ja Veikko Siitonen.
Koska Rovaniemen käräjäoikeus on 28.6.2019 hylännyt kaikki luottamustoimen pidättämisen perusteena olleet syytteet, Kittilän kunta
vaatii korkeinta hallinto-oikeutta kiireellisesti keskeyttämään valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 nro VM/2016/00.02.2017 täytäntöönpanon siltä osin, kun Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei ole
kumonnut päätöstä.
Siltä varalta, että valtiovarainministeriö valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kumoavasta ratkaisusta, Kittilän kunta vaatii korkeinta
hallinto-oikeutta määräämään Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksen täytäntöön pantavaksi siltä osin, kun päätöksellä on kumottu valtuutettujen pidättäminen toimestaan.
Valitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi valituksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 10.6.2019
nro 19/0261/2 / Kiireellinen täytäntöönpanon
keskeyttämishakemus VM:n päätöksestä 19.6.2018 nro
VM/2016/00.02.07/2017
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Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 26.6.2019 / EOAK/1648/2018
47/00.02/2016, 256/00.03.01/2017
Khall 27.08.2019 § 247
(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut
26.6.2019 (EOAK/1648/2018) päätöksensä kanteluun, jossa Jyri
Tynkkynen kanteli Kittilän kunnan menettelystä pöytäkirjojen julkaisemisessa kunnan verkkosivuilla ja tietopyynnön toteuttamisessa.
Jyri Tynkkysen kantelun mukaan Kittilän kunta oli pitänyt useita kokouksia ilman, että yksittäisistä päätösasioista tai jopa kokonaisesta
kokouksesta ei ollut mitään merkintää kunnan julkisessa pöytäkirjarekisterissä. Kantelun mukaan erityisesti vs. kunnanjohtaja Sanna
Ylinampa oli toiminut tavalla, joka ei täyttänyt viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain vaatimuksia. Kantelija oli saanut lopulta pyytämänsä julkiset tiedot pyytämistään salaisten pykälien sisällöstä mutta hänen mukaansa tuolloin jatkettiin yhä lainvastaista
julkisuuskäytäntöä ja kunnanhallitus käsitteli edelleen salaisia asioita, joiden osalta vaadittavia tietoja ei julkaistu kunnan pöytäkirjarekisterissä.
Kittilän kunta on antanut lausunnon (Kh 26.6.2018, § 231) tähän
kanteluun ja silloinen kunnanjohtaja Sanna Ylinampa oman selvityksensä.
Kunnan lausunnon mukaan kunta toimii nykyään lakien vaatimusten
mukaisesti ja julkaisee salaisten asioiden käsittelyn yhteydessä
asiasta tiedot lakivaatimusten (kuntalaki 29 § ja 140 §) mukaisesti.
Kunta ei ole kyennyt toimittamaan Tynkkyselle hänen pyytämiään
tietoja julkisuuslain 14 §:ssä mainittujen aikarajojen puitteissa. Ensin
tehty virheellinen viranhaltijapäätös ja asian käsittely kahdessa eri
kunnanhallituksen kokouksessa oli hidastuttanut asiakirjojen toimittamista. Salaisten asioiden pöytäkirjojen läpikäynti ja 'mustaaminen'
oli tapahtunut silloisen hallintojohtajan muiden töiden ohella ja Kittilän kunnan tilanne oli sellainen, että hallinnon käsittelyssä oli paljon
poikkeuksellisia asioita.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään Kittilän
kunnan viestinnän ja päätösten tiedoksiannon lainvastaisuudesta
seuraavaa:
''Käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella totean, että
Kittilän kunnan verkkoviestinnässä ja päätösten tiedoksiannossa
kunnan jäsenille oli syksyllä 2017 merkittäviä puutteita eikä menettely täyttänyt kuntalaissa säädettyjä vaatimuksia. Kunta rajoitti kuntalaisten ja muiden tiedonsaantioikeutta lainvastaisesti.
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Kunta on selvitysten mukaan kuitenkin muuttanut käytäntöään. Käsitellyistä asioista julkaistaan kunnan verkkosivuilla tiedot siten, että
myös salassa pidetyistä asioista ilmenee asian käsittely ja säännös,
mihin salassapito perustuu. Tämän vuoksi asia ei tältä osin anna aihetta muihin toimenpiteisiini kuin, että kiinnitän kunnanhallituksen ja
vs. kunnanjohtajan huomioita edellä selostettuihin kuntalain viestintää ja päätösten tiedoksiantoa koskeviin oikeusohjeisiin. Nämä oikeusohjeet turvaavat kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa kunnassa käsiteltäviin asioihin sekä toteuttavat kunnan jäsenten oikeutta oikaisuvaatimuksin ja kunnallisvalituksin valvoa kunnan päätöksenteon laillisuutta.''
Eduskunnan oikeusasiamies toteaa päätöksessään tietopyynnön toteuttamisen lainvastaisuudesta seuraavaa:
''Kantelija sai tietopyyntöönsä asianmukaisen päätöksen ja pyytämänsä tiedot vajaan kahden kuukauden kuluttua tietopyynnön tekemisestä. Julkisuuslain asiakirjan antamisesta päättämiselle säädetyt
menettelytavat ja määräajat ovat ehdottomat. Tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön
saapumisesta. Julkisuuslain mukaan asiakirjapyynnön täyttämisestä
ei voida kieltäytyä sen johdosta, että aineiston julkisuuden tarkastamiseen kuluu suuri työmäärä eikä muutenkaan voimavaroihin tai
henkilöstömäärään liittyvillä syillä. Ainoa lain tuntema liikkumavara
koskee asiakirjapyynnön toteuttamisaikaa, joka voi laissa säädetyin
edellytyksin pidentyä korkeintaan kuukauteen.
Kantelijan tietopyynnön toteuttaminen ei täyttänyt lain vaatimuksia.
Koska kuitenkin kunnanhallitus havaittuaan tapahtuneet virheet korjasi vs.kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen uudella päätöksellä,
jonka nojalla tiedon pyytäjä sai pyytämänsä asiakirjat, tyydyn kiinnittämään vs. kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen huomiota julkisuuslaissa säädettyihin ehdottomiin menettelytapoihin ja määräaikoihin.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös liitteenä.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös Jyri
Tynkkysen kanteluun - Kittilän kunnan menettely
pöytäkirjojen julkaisemisessa kunnan verkkosivuilla ja
tietopyynnön toteuttaminen

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 248
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27.08.2019

Viranhaltijapäätökset ajalta 7. - 20.8.2019
Khall 27.08.2019 § 248
(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

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 219
§ 79
§ 249
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21.08.2019
27.08.2019

Hankintapäätös Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024
166/02.08.00/2019
Khall 13.08.2019 § 219
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Kittilän kunta hankintayksikkönä on 4.6.2019 julkaissut EU-hankintailmoituksen Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta. Hankinnan kohteena on Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024. Hankintaa on käsitelty kunnanhallituksessa (Khall 28.05.2019 § 156).
Hankintana on laatuvastuuperiaatteinen, kokonaishintaperusteinen
urakka. Laatuvastuuseen kuuluu mm. urakoitsijan ajantasainen seurantajärjestelmä, säännöllinen tarkastustoiminta, raportointi sekä toiminta- ja laatusuunnitelman mukainen toiminta.
Määräaikaan 4.7.2019 klo 8:00 saapui seuraavat neljä (4) tarjousta
(Alv 0 %):





VM peat ay
YIT Suomi Oy
Kokkopeat Oy
Alltime Oy

2.675.000 €
2.702.284 €
2.743.000 €
5.440.733 €

Hankintayksikkö hylkää halvimman tarjouksen tehneen VM peat
ay:n tekemän tarjouksen. Hylkääminen perustuu tilaajan harkintaan
tarjouspyynnön hylkäämisperusteiden mukaisesti. Tarjouksen
hylkäämisen perustelumuistio liitteenä.
Hyväksyttyjen tarjousten osalta kokonaishinnaltaan edullisimman
tarjouksen on tehnyt YIT Suomi Oy.
Vt. kunnanjohtaja:
Kittilän kunta hankintayksikkönä, päättää valita hankinnan "Levin
katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024" suorittajaksi kokonaishinnaltaan
edullisimman, hyväksytyn tarjouksen tehneen YIT Suomi Oy:n
tarjoushintaan 2.702.284 € (Alv 0 %).
VM peat ay:n tekemä tarjous hylätään perustelumuistion mukaisesti,
koska tarjoajan tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma ei vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia.
Päätös:
Vt. kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun esityksen:
Kunnanhallitus siirtää asian teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 219
§ 79
§ 249
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13.08.2019
21.08.2019
27.08.2019

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen.
__________
Teknlk 21.08.2019 § 79
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
päättää valita "Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024" suorittajaksi
kokonaishinnaltaan edullisimman, hyväksytyn tarjouksen tehneen
YIT Suomi Oy:n tarjoushintaan 2.702.284 € (Alv 0 %).
VM peat ay:n tekemä tarjous hylätään liitteenä olevan perustelumuistion mukaisin perustein.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Asiantuntijana yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö klo 15.15 - 15.32.
__________
Khall 27.08.2019 § 249
Vt. kunnanjohtaja:
1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen
ja valitsee "Levin katujen talvihoitotyöt 2019 - 2024" suorittajaksi kokonaishinnaltaan edullisimman, hyväksytyn tarjouksen tehneen YIT
Suomi Oy:n tarjoushintaan 2.702.284 € (Alv 0 %).
2. ja päättää hylätä VM peat ay:n tekemän tarjouksen liitteenä olevan perustelumuistion mukaisin perustein, koska tarjoajan tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma ei vastannut tarjouspyynnön
vaatimuksia.
Päätös:
Tauko pidettiin klo 16:04 – 16:10 ennen §:n 249 käsittelyä.
Yhdyskuntainsinööri Esa Pöyliö oli paikalla esittelemässä asiaa klo
16:10 – 16:20.
Vt.kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 6
Liite 7
Liite 8

Pöytäkirjan tarkastajat:

Perustelumuistio - Levin katujen talvihoitotyöt 2019-2024,
VM peat oy:n tarjouksen hylkääminen
Levin katujen talvihoitotyöt 2019-2024 / Avauspöytäkirja
Levin katujen talvihoitotyöt 2019-2024 / vertailutaulukko

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 68
§ 250

13/2019

29
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27.08.2019

Lausunto tiesuunnitelmasta Mt 956 parantaminen varustamalla tie jk+pp-tiellä
Könkään kylän kohdalla
138/08.00/2019
Teknlk 21.08.2019 § 68
(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.4.2019 lähettänyt Kittilän kuntan lausuntopyynnön koskien tiesuunnitelmaa Mt 956
parantaminen varustamalla tie jk+pp-tiellä Könkään kylän kohdalla,
Kittilä.
Kittilän kunta on pitänyt tiesuunnitelmaa yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan välillä 6.5.- 4.6.2019 teknisellä osastolla. Lisäksi kuulutus on julkaistu yhdessä, suunnitelman vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Tiesuunnitelmasta jätettiin yksi muistutus.
Lausuntoon liitetään mukaan muistutuskirjelmä, todistus tiesuunnitelman nähtävänäolosta alkuperäisenä, jäljennös nähtävillä oloa
koskevasta lehti-ilmoituksesta sekä oikeaksi todistettu ote tiesuunnitelman käsittämälle alueelle vahvistetusta yleiskaavasta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää lausuntonaan seuraavaa:
Suunnitelman käsittämälle alueelle on hyväksytty liitteenä oleva
Levin osayleiskaava 2 (KHO 5.10.2011/2826). Tiesuunnitelma on
voimassa olevan kaavan mukainen.
Tiesuunnitelman vaikutusalueella ei ole asema- tai
ranta-asemakaavaa eikä tällä hetkellä ole vireillä em.
kaavahankkeita.
Maa-aineksen sijoitusalueen (läjitysalueen) ja varattavien yksityisteiden tekemiseen ei kunnalla ole huomauttamista kuten ei myöskään
laskuojiin.
Tiesuunnitelmasta jätetyn muistutuksen suhteen kunnalla ei ole
huomautettavaa tai lisättävää, asia jätetään tieviranomaisen
ratkaistavaksi.
Maa-aineksen sijoitusalueen (läjitysalueen) ja varattavien yksityisteiden tekemiseen ei kunnalla ole myöskään huomauttamista kuten ei
myöskään laskuojien osalta.
Lisäksi lautakunta päättää lähettää lausunnon edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja täydennettäväksi rakentamiskustannuksiin
osallistumisen osalta. Kunnanhallitus päättänee lisäksi, että kunta
on valmis luovuttamaan mahdolliset kunnan omistamat maa-alueet
korvauksetta tietarkoituksiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 68
§ 250
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Lausunto liitteineen lähetetään Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi päätettiin liittää pöytäkirjaan liitteeksi yleiskartta.
__________
Khall 27.08.2019 § 250
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja osallistuu rakentamiskustannuksiin erikseen määriteltävällä summalla ja
luovuttaa mahdolliset kunnan omistamat maa-alueet korvauksetta
tietarkoituksiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 9 Levin osayleiskaava 2
Liite 10 Yleiskartta / Mt956 parantaminen varustamalla tie jk +
pp-tiellä Könkään kylän kohdalla

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 81
§ 251
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27.08.2019

Lukkarin koulun purkuluvan hakeminen
142/10.03.02/2017
Teknlk 21.08.2019 § 81
Kuntotutkimuksiin ja paikalla tehtyjen havaintojen perusteella on Insinööritoimisto J.Lampela Oy laatinut selvityksen Lukkarin koulun
kustannusarviosta ja korjausasteesta. Selvitys oheismateriaalina.
Kustannusarvio peruskorjaukselle on 6.797.900 € ja korjausaste 142
%. Koulu on valmistunut 1950 ja ei ole oppimistiloiltaan nykyaikainen. Kustannuksissa ei ole huomioitu oppimistilojen muuttamista nykyaikaisiksi.
Kittilän kirkonkylän koulukeskusta koskevassa asemakaavassa
22.5.2013 Lukkarin koulu ja lukio on suojeltu sr-1 merkinnällä "Suojeltava rakennus. Paikallishistoriallisesti, sekä taaja- ja kyläkuvan
kannalta merkittävä luonne tulee säilyttää muutos- ja korjaustöissä".
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hakea rakennus- ja ympäristölautakunnalta Lukkarin koulun purkulupaa. Purkuluvan perusteena on kohtuuttomat korjauskustannukset.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 27.08.2019 § 251
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja
hakee rakennus- ja ympäristölautakunnalta Lukkarin koulun purkulupaa. Purkuluvan perusteena on kohtuuttomat korjauskustannukset.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 252
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Lausunto Lapin pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2023
243/09.05/2019
Khall 27.08.2019 § 252
Lapin pelastuslautakunta pyytää 30.8.2019 mennessä kuntien, henkilöstöä edustavien järjestöjen ja sopimuspalokuntien lausunnot pelastustoimen Palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 – 2023.
Pelastuslautakunta on hyväksynyt (28 §/2018) Lapin pelastustoimen
palvelutasopäätöksen jatkamisen vuodelle 2019. Edellistä pelastustoimen palvelutasopäätöstä on pariin kertaan jatkettu, koska valmisteltiin maakunta- /sote uudistusta ja odotettiin ministeriön ohjeistusta
palvelutasopäätöksen laatimiseen.
Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä on lain mukaan selvitettävä
alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava
huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.
Hallitusohjelman (6.6.2019) mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.
Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi
ja em. itsehallinnollisia maakuntia on 18. Edelleen hallitusohjelman
mukaan pelastustoimen suorituskyky varmistetaan, pelastustoimen
johto- ja tilannekeskuskokonaisuus yhtenäistetään, sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan, pelastuslaki uudistetaan ja
hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta. Hallitusohjelmassa ei oteta kantaa uudistusten aikatauluun eikä keinoihin.
Pelastuslaitoksen toimesta on valmisteltu pelastustoimen palvelutaso-päätös vuosille 2020 – 2023. Valmistelun pohjatietona on käytetty mm. maakunnan riskiarviota (11/2018). Mikäli lainsäädäntö, hallintorakenteet ja normiohjaus muuttuvat, niin palvelutasopäätös voidaan aina ottaa uuteen tarkasteluun.
Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi (pelastuslautakunta) päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan
(29§/379/2011). Oheismateriaalina palvelutasopäätös 2020 – 2023.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan Lapin pelastuslautakunnalle, että sillä ei ole huomautettavaa Lapin pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2020 - 2023 johdosta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 252
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

27.08.2019
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KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 253
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Kunnanhallituksen kokouspäivät
Khall 27.08.2019 § 253
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallituksen hyväksytyn kokousohjelman mukaan seuraava
kunnanhallituksen kokous on 3.9. ja sitä seuraava 24.9. Kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa on käyty läpi kokousaikataulua ja
päädytty siihen, että aikataulun kannalta on toimivinta perua 3. ja
24.9. suunnitellut kokoukset ja pitää seuraava kokous 17.9.2019.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen puheenjohtajan
hyväksymät seuraavat syksyn kokousohjelmaan muutokset: 3. ja
24.9. pidettäväksi suunnitellut kokoukset perutaan ja seuraava kokous on 17.9.2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 254
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Esa Rauhalan ero vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto) jäsenyydestä ja
uuden edustajan valinta
113/00.00.01/2017
Khall 27.08.2019 § 254
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Esa Rauhala on 26.8.2019 saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut
haluavansa luopua Vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto)
jäsenyydestä. Rauhala on valittu kunnanvaltuuston 18.6.2017 § 41
päätöksellä jaoston jäseneksi. Tällöin toimikaudeksi on päätetty 4
vuotta.
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 mom,
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.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
eron Esa Rauhalalle vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto)
jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikaudeksi on päätetty 4 vuotta eli valtuustokauden loppuun asti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 241 - 248 ja 250 - 254
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Muutoksenhakukielto
§:t 235 - 237
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus
§:t 238 - 240
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:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja
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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
§ 249
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
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/Kunnanhallitus
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
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
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