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Pöytäkirja

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Hangasvaara Sirkka
Jokela Ville
Kautto Sakari
Kenttälä Toni
Kivisaari Yrjötapio
Linnala Maija
Marttila Outi
Mertaniemi Tuula
Mäkitalo Jussi
Nevalainen Aki
Niskanen Maarit
Ovaskainen Ahti
Palosaari Raija
Poti Jukka
Rajala Pekka
Toivanen Marita
Toivola Juha
Vanhatalo Leena
Ylisuvanto Jukka
Yritys Inkeri
Jauhojärvi Pirkko
Ylläsjärvi Esa
Vuolli Oula
Lompolo Mikko
Ala Kimmo
Jämsén Antti
Ylinampa Sanna

Poissa Alatalo Eetu
Huilaja Tiina
Kangas Pentti
Kenttälä Pekka
Lepola Sauli
Pekkala Antti
Pääkkölä Matti
Erkkilä Akseli
Fagerholm Raili
Kantola Susanna
Korva Merja
Mäkitalo Markku
Mäntymaa Vuokko
Nevalainen Paula
Rantajääskö Tapani
Saarela Mikko
Salmi Jukka
Salonen Tarmo

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Tehtävä
varajäsen
varajäsen
jäsen
3. varapuheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
2. varapuheenjohtaja
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
vt. kunnanjohtaja
hallintojohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuuston kokouspäivänä 2.9. klo 8.00 - 11.10 järjestettiin myös
talousarvioseminaari.
Päätettiin ottaa yksimielisesti valtuuston käsiteltäväksi
kunnanhallituksen valmistelema kiireellinen asia (pöytäkirjan § 46).

Pöytäkirjan tarkastajat:

2

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

6/2019

3

Kokouksen alussa klo 14.08 - 14.39 lyhyen alustuksen Biohajoavien
liiketoimintamahdollisuudet Tunturi-Lapissa esiselvityshankkeen
tiimoilta piti maaseutupäällikkö, Biohajoavat -esiselvityshankkeen
ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Kauppinen.
Puheenvuoroja pyydettiin seuraavasti:
valtuutettu Inkeri Yritys
varavaltuutettu Outi Marttila
Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot kokouksen lopuksi.
Käsitellyt asiat

§ :t 40 - 46

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Toivola ja Pekka Rajala.

Allekirjoitukset
Aki Nevalainen
Puheenjohtaja

Sanna Ylinampa
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 5.9.2019

Juha Toivola

Pekka Rajala

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 5.9.2019 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 5.9.2019
Sanna Ylinampa
Hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kallon kyläyhdistys ry:n hakemus hankeaikaisesta rahoituksesta kyläverkon
rakentamiseen
280/02.05.03/2019
Khall 13.08.2019 § 222
(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)
Kallon kyläyhdistys ry on lähettänyt 5.8.2019 päivätyn hakemuksen
ja pyytää Kittilän kunnalta hankeaikaista lainaa valokuituverkko-hankkeen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Lainan enimmäismäärä on 260.000 euroa. Samalla pyydetään sitoumusta ostaa hankehakemuksen liitteeksi tarvittava verkkosuunnitelman suunnittelutyö jos hanke ei toteudu (arviolta 10.000 euroa).
Kyläverkkohankkeen varsinaista valmistelua, hankerahoituksen hakemista sekä hankkeen toteutusta varten tullaan perustamaan Kallon Kyläverkko-osuuskunta. Aikataulun kiireellisyyden vuoksi Kallon
kyläyhdistys ry hakee Kallon kyläverkkohankkeen puolesta edellä
mainittua lainaa ja sitoumusta.
Kallon kylässä tehdyn kartoituksen perusteella n. 30 kylän kiinteistöä
ilmoitti kirjallisesti kiinnostuksensa ottaa valokuituliittymä, jos Kallon
kylään perustetaan ja rakennetaan kyläverkko. Kiinnostuskartoituksen perusteella Kallo kyläyhdistys ry:n hallitus päätti kokouksessaan
31.7.2019, että kyläyhdistys lähtee viemään Kallon kyläverkkohanketta eteenpäin.
Kyläverkon rakentamista varten on mahdollista saada Lapin Ely-keskukselta (Maaseuturahasto) hankerahoitusta, joka kattaa 70 %
hankkeen tukikelpoisista kuluista. Alustavan kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 260.000 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 Kallon kyläverkko-osuuskunnalle
hankeaikaisen lainan määrältään enintään 260.000 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 02.09.2019 § 40
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Kallon kyläyhdistys ry:n hakemus hankeaikaisesta lainasta
valokuituverkon rakentamiseen
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13.08.2019
02.09.2019

Laura Kaukorannan ero koululautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta
koululautakuntaan
113/00.00.01/2017
Khall 13.08.2019 § 229
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Laura Kaukoranta on 19.6.2019 saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut luopuvansa kaikista Kittilän kunnan luottamustehtävistään
1.8.2019 alkaen paikkakunnalta muuton takia. Kaukoranta on valittu
kunnanvaltuuston 18.6.2017 § 39 päätöksellä koululautakunnan jäseneksi.
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 Laura Kaukorannalle koululautakunnan jäsenyydestä 1.8.2019
alkaen ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen lautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 02.09.2019 § 41
Päätös:
Valtuusto päätti myöntää eron Laura Kaukorannalle koululautakunnan jäsenyydestä ja päätti varavaltuutettu Marita Toivasen esitykPöytäkirjan tarkastajat:
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sestä yksimielisesti valita Emilia Fagerholmin uudeksi jäseneksi koululautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lapin käräjäoikeuden tuomio asioissa R17/983-985
287/00.02/2019
Khall 13.08.2019 § 232
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Lapin käräjäoikeus on antanut 28.6.2019 tuomionsa asioissa R
17/983-985. Oikeuden mukaan kuntapäättäjät eivät syyllistyneet virkarikoksiin irtisanoessaan kunnanjohtajan. Lapin käräjäoikeus on
päättänyt jatkaa tuomion valitusaikaa syyskuun loppuun. Tuomio ei
ole lainvoimainen.
Lapin käräjäoikeus on hylännyt syytteet kaikkien syytteessä olleiden
osalta:
Akseli Erkkilä
Raili Fagerholm
Eino Holck
Veli-Matti Junnola
Susanna Kantola
Leena Kinnunen
Merja Korva
Timo Kurula
Mika Kuusela
Reijo Kyrö
Aki Maunula
Vilho Molkoselkä
Anssi Mäkinen
Markku Mäkitalo
Vuokko Mäntymaa
Paula Nevalainen
Milja Nikka
Jukka Niva
Janne Paksu
Torsti Patakangas
Tapani Rantajääskö
Mikko Saarela
Jukka Salmi
Tarmo Salonen
Veikko Siitonen
Risto Similä
Mauri Taskila
Saanareetta Vitikko
Käräjäoikeuden päätös liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää Lapin käräjäoikeuden tuomion tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 02.09.2019 § 42
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Lapin käräjäoikeuden tuomio 19/130034, 28.6.2019
Asianumero R 17/983 / Asiat R 17/983-985 käsitelty ja
ratkaistu yhdessä - JULKAISTAVA VERSIO
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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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 02.09.2019 § 43
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Perustettavan osuuskunnan (Pakatin Kuitu osuuskunta)
hakemus hankeaikaisesta rahoituksesta valokuituverkon
rakentamiseen Pakattiin

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 245
§ 44
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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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rahoitustuottojen toteutuma on 114 %. Ylitys selittyy sillä, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän osalta toteutuma on n. 137.000 euroa 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 02.09.2019 § 44
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4
Liite 5

Talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2019
Investointien toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2019
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 246
§ 45
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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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuusto

§ 246
§ 45
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Valitus liitteenä.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi valituksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 02.09.2019 § 45
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

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

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 254
§ 46
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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:
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 254
§ 46
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Kvalt 02.09.2019 § 46
Päätös:
Päätettiin ottaa yksimielisesti valtuuston käsiteltäväksi
kokouskutsussa mainittujen asioiden lisäksi kunnanhallituksen
valmistelema kiireellinen asia. Asia on kiireellinen sen vuoksi, ettei
Kittilällä ole tällä hetkellä edustajaa Revontuli-Opiston jaostossa.
Valtuusto päätti myöntää eron Esa Rauhalalle vapaan sivistystyön
jaoston (Revontuli-Opisto) jäsenyydestä ja päätti varavaltuutettu
Jukka Ylisuvannon esityksestä yksimielisesti valita Asko Jussilan uudeksi jäseneksi vapaan sivistystyön jaostoon (Revontuli-Opisto)
jaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

6/2019

19

MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 42, 44 ja 45
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa
tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Kunnallisvalitus
§:t 40, 41, 43 ja 46
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai
päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on
ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen
haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta
vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten
lainvastainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille
viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai
sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa
pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä 1.1.2018
oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään
kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

