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Aloite HINKU-verkostoon liittymisestä
383/00.01.05/2019
Teknlk 22.01.2020 § 7
(lisätiedot: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Tiina Huilaja ja 17 muuta kunnanvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen siitä, että Kittilän kunta liittyy HINKU-verkostoon (liite 1).
Tavoitteena HINKU verkostossa on hiilineutraali kunta vuoteen
2030. Aloitteen mukaan tämä on konkreettinen ympäristöteko jossa
Kittilän kunta halutessaan onnistuu. Liittyminen HINKU verkostoon
ja sitoutuminen sen tavoitteisiin on viesti kaikille kuntalaisille, että
Kittilän kunta kantaa oman osansa vastuusta ja aktiivista ilmastotyötä ilmaston muutoksen hillitsemiseksi.
Hakemuksen liitteenä on taustoituskertomus Hinku-verkostosta ja
sen synnystä. Lapin kunnista Hinku verkostossa on mukana Enontekiö. Liitteenä on myös Hinku kriteerit sekä selvitys Väppi- vähähiilinen Lappi hankkeesta sekä Välkky- hankkeesta (vähähiilisyys ja taloudellinen kestävyys Lapin matkailussa). Kittilän kunta on mukana
Välkky-hankkeessa vuosina 2019-2021 yhteensä 7500 €:n osuudella.
Hinku-kuntien kriteerit
Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään
oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät
sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.
Hinku-kriteerit täyttävästä kunnasta saa käyttää nimitystä Hinku-kunta. Hinku-kunnat kuuluvat Hinku-verkostoon ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa.
Tavoite
Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Prosessit


Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan
energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan
toimenpideohjelmaan.



Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja SYKEn välillä.



Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri
hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä
tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä.



Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:


Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.



Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma
eli vuosikello, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään
koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten
aktivoimiseen.



Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet
kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Energialoikka-verkkopalvelussa. Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. SYKE voi tarvittaessa täydentää tiedot Energialoikkaan.



Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan
vuosittain hankkeen saavutuksista.



Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

Yhtenä Hinkukriteerien prosessivaatimuksena on kunnan liittyminen
työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja kuntaliiton väliseen
sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Sopimus oheismateriaalina.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskeisiä asioita energiatehokkuussopimuksesta:
Energiatehokkuussopimus on voimassa 31.12.2025 saakka (allekirjoitus syksyllä 2016). Sopimuskausi 2017- 2025 ja kattaa kaksi jaksoa: sopimusjakso 2017- 2020 (4 vuotta) ja sopimusjakso
2021-2025 (5 vuotta). Yhteensä 9 vuotta.
Tavoitteena on 7,5 % energiasäästötavoite sopimuskaudelle 20172025 ja välitavoite 4 % vuodelle 2020.
Kunta sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että kunnan vuokra-asuntoyhtiöt liittyvät niitä koskevaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan tai
kunnan energiatehokkuussopimukseen.
Kunta sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että sen omistamat tai
osaomistamat kuntapalveluja tuottavat yhtiöt liittyvät kunta-alan
energiatehokkuussopimukseen tai vastaavaan elinkeino- tai kiinteistöalan sopimukseen.
Sopimuksen kohdan 6 mukaan kunta sitoutuu energiatehokkuuden
jatkuvaan parantamiseen sekä muihin tässä kohdassa esitettyihin
toimenpiteisiin, kun se on teknisesti sekä terveys-, turvallisuus- ja
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen taloudellista ja mahdollista.
Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttää johdon sitoutumista ja sopimusten mukaisen toiminnan hyvää organisointia sekä
toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista.
Liittyjä raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen
vuoden energiankäytöstä, energian säästötoimenpiteistä ja niiden
säästövaikutuksista sekä muista tämän kohdan 6 mukaisista toimenpiteistä energiatehokkuussopimustoiminnan seurantajärjestelmään.
Liittyjän tulee nimetä sopimustoiminnan toimeenpanon vastuuorganisaation ja sopimuksen vastuuhenkilön. Sopimuksen vastuuhenkilö
huolehtii, että sopimuksen toimeenpano ja tehtävät organisoidaan ja
resursoidaan jotta tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.
Liittyjä nimeää yhdyshenkilön joka on yhteyshenkilönä sopijaosapuoliin, Motivaan ja omassa organisaatiossa.
Liittyjä nimeää raportointivastuuhenkilön, ellei sitä erikseen nimetä,
toimiin yhdyshenkilö raportointivastuuhenkilönä.
Liittyjä laatii sopimuksen toimeenpanon mukaisen toimintasuunnitelman joka toimitetaan hyväksyttynä vuoden kuluessa Motivaan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tavoitteena on saada energiatehokkuus yhdeksi kriteeriksi kaikkiin
niihin julkisiin hankintoihin, joissa energiatehokkaamman laitteen,
järjestelmän tai hankintakokonaisuuden valinta johtaa kokonaistaloudellisesti edullisempaan lopputulokseen.
 Liittyjä sisällyttää Ministeriön julkaiseman ohjeen ”Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa” osaksi liittyjän omaa hankintaohjeistusta
 Liittyjä ohjeistaa ja kouluttaa hankintoja tekevän henkilöstön
energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi hankintamenettelyissä.
Sopimuksessa 6.4 on kohdat siitä miten energiatehokkuus otetaan
huomioon suunnittelun ohjauksessa sekä sopimuksessa
 Liittyjä kehittää rakennusten suunnittelun ohjausta ja valvontaa
niin, että tekniset ja järjestelmävalinnat perustuvat energiatehokkuuteen.
 Liittyjä edellyttää suunnittelijoilta eri toteuttamisvaihtoehtojen
energiatehokkuusvaihtoehtojen esittämistä ja varaa tähän riittävät resurssit.
 Liittyjä painottaa uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteiden
suunnittelijoita kilpailuttaessaan energiatehokkuusasiantuntemusta ja kokemusta kustannusten ohella.
Sopimuksessa 6.5 on määritelty energiakatselmusten ja niissä havaittujen energiasäästötoimien toteuttamisen toimenpiteet.
 Liittyjä suunnittelee energiakatselmustoiminnan järjestelmällisen
toteutuksen
 Liittyjä varmistuu uusissa ja peruskorjatuissa kohteissa valittujen
ratkaisujen energiatehokkuudesta ja energiatehokkaasta käytöstä
 Liittyjä kartoittaa energiasäästömahdollisuudet myös muun kuin
rakennusten energiakäytön osalta.
 Liittyjä toteuttaa ne energiakatselmuksessa tai muuten todetut
energiatehokkuustoimenpiteet jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja
kustannustehokkaita ja huolehtii näiden toimenpiteiden seurantajärjestelmään viemisestä.
Sopimuksen 6.6 säästötakuu ja/tai muiden rahoitusmenettelyiden
Pöytäkirjan tarkastajat:
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käyttö investointien toteutuksessa
 Liittyjä hankkii ja ylläpitää osaamista erilaisten rahoitus- ja leasing ratkaisujen kuten PPP, EPC, ESCO palveluiden käyttämisestä hankintojen ja investointien toteuttamiseksi
 Liittyjä ottaa investointeja valmisteltaessa huomioon mahdollisuuden käyttää em. mainittuja rahoitusratkaisuja silloin, kun rahoituksen puute on esteenä kustannustehokkaan investoinnintoteutumiselle.
Sopimuksessa 6.7 kulutusseuranta ja sen hyödyntäminen on liittyjän
toimenpiteet
 Hyödyntää aktiivisesti energian-ja veden kulutuksen seurantatietoja ja huolehtia siitä, että seurantatiedot ovat helposti henkilöstön saatavilla.
 Kouluttaa kiinteistön käyttöhenkilöstön hyödyntämään tuntitehomittauksia ja kehittää kulutus- ja energiatehokkuuden seurannan
ja raportoinnin menettelytapaoja
 Suunnittelee toiminnallisen muutoksen seurannan
 Lisää vähintään kuukausitasoisen seurannan kattavuutta rakennuskannassaan ja muussa energian käytössään.
Sopimuksen 6.8 Koulutus- ja tiedotustoiminta pitää sisällään kuusi
erillistä toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Sopimuksen 6.8 uusiutuvien energialähteiden käyttöönotossa on tavoitteena energiatehokkuuden parantamisen lisäksi kannustaa liittyjiä kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden käytön osuutta kunnan alueella ja erityisesti sen omassa toiminnassa. Tämän kohdan
edistämiseksi on sopimuksessa viisi eri toimenpidettä.
Sopimuksessa on omat kohdat voimassaolosta, irtisanomisesta, sopimuksesta erottamisesta, mahdollisesta seuraamuksesta sekä sopimuksesta irtautumisesta.
Irtisanomisperusteita voivat olla laiminlyönnit seuraavissa velvoitteissa:
 toimintasuunnitelman laatimisen, päivittämisen ja sen julkaisemisen laiminlyönti
Pöytäkirjan tarkastajat:
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 vuosiraportoinnin laiminlyönti seurantajärjestelmään
 vuosittain vähintään yhden energiatehokkuustoimenpiteen toteuttamisen tai sen raportoinnin laiminlyönti energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään
Allekirjoitettu sopimus on voimassa 31.12.2025 saakka.
Mikäli kunta liittyy HINKU-verkostoon tulee kunnan liittyä myös työja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.
HINKU- verkostoon liittyjän tulee nimetä HINKU- työryhmän ja yhdyshenkilön joka toimii tiedon välittäjänä.
Energiatehokkuussopimus edellyttää sopimustoiminnan toimeenpanon vastuuorganisaation perustamista, sopimuksen vastuuhenkilönja sopimuksen yhdyshenkilön nimeämistä sekä raportointivastuuhenkilön nimeämistä.
HINKU-työryhmän/ yhteyshenkilön tehtävät ja energiasopimuksessa
vaaditut toimenpiteet edellyttävät, tullakseen hoidetuksi asiallisesti,
kokopäiväisen energia-asiantuntijan toimen perustamista.
On perusteltua olettaa, että energia-asiantuntijan palkkauksesta aiheutuvat menot voidaan kattaa tulevaisuudessa toiminnan säästöillä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää liittyä vuoden 2020 aikana Hinku-verkostoon sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja kuntaliiton väliseen energiatehokkuussopimukseen.
Tekniseen toimeen perustetaan liittymisvuonna 2020 energia-asiantuntijan toimi, jonka tehtäviin kuuluu HINKU-työryhmän yhteyshenkilön tehtävät sekä energiatehokkuussopimuksen yhdys- ja raportointivastuuhenkilönä toimiminen. Energia-asiantuntija tarvittaessa neuvoo kunnan vuokrataloyhtiöitä energiatehokkuussopimuksissa.
HINKU-työryhmänä ja energiatehokkuussopimuksen vastuuorganisaationa toimii laajennettu johtoryhmä eli puheenjohtajisto, kiinteistöpäällikkö ja johtoryhmä yhdessä.
Kunnan energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja.
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Omistajaohjauksena kunta ilmoittaa, että Asuntosäätiö Kittilä, Kittilän Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Levin vuokratalot liittyvät Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan (VAETS).
Päätös:
Pirkko Jauhojärvi esitti, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle ettei Kittilän kunta liity Hinku-verkostoon. Perusteluina, että hankkeeseen liittyminen lisää palkkamenoja
ja ylikuormittaa teknisen toimen henkilökuntaa.
Outi Marttila, Ahti Ovaskainen ja Taru Sieppi kannatti teknisen johtajan pohjaesitystä.
Marita Toivanen ja Juha Hettula kannattivat Pirkko Jauhojärven esitystä.
Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: Suoritetaan äänestys käden nostolla.
Suoritetussa äänestyksessä teknisen johtajan pohjaesitykselle ääniä
antoivat neljä jäsentä (4) Marttila, Ovaskainen, Pekkala ja Sieppi.
Pirkko Jauhojärven esitykselle ääniä antoivat neljä jäsentä (4) Hettula, Jauhojärvi Toivanen ja Uusisalmi.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten Pirkko
Jauhojärven esitys tuli lautakunnan päätökseksi.
__________
Khall 11.02.2020 § 32
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää
lisäkustannusten välttämiseksi, että tekninen toimi selvittää mahdollisuuden kunnan liittymisestä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, joka on kustannustehokas keino energiapolitiikan toimeenpanossa.
Kunta-alan energiatehokkuussopimus oheismateriaalina.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Outi Marttila esitti, että teknisen johtajan
teknisessä lautakunnassa tekemä esitys hyväksytään. Jäsen Ahti
Ovaskainen kannatti Marttilan esitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys joten on äänestettävä.
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Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Marttilan esitystä, äänestävät ’ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä, poissa oli neljä (4). Jaa-ääniä antoivat Pekka
Rajala ja Sakari Kautto. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi, Outi
Marttila ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Antti Pekkala, Yrjötapio Kivisaari, Marita Toivanen ja Raija Palosaari.
Puheenjohtaja totesi, että teknisen johtajan esitys teknisessä lautakunnassa tuli kokouksen päätökseksi eli kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että:
- se päättää liittyä vuoden 2020 aikana Hinku-verkostoon sekä työja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen energiatehokkuussopimukseen.
- Tekniseen toimeen perustetaan liittymisvuonna 2020 energia-asiantuntijan toimi, jonka tehtäviin kuuluu HINKU-työryhmän yhteyshenkilön tehtävät sekä energiatehokkuussopimuksen yhdys- ja
raportointivastuuhenkilönä toimiminen. Energia-asiantuntija tarvittaessa neuvoo kunnan vuokrataloyhtiöitä energiatehokkuussopimuksissa.
- HINKU-työryhmänä ja energiatehokkuussopimuksen vastuuorganisaationa toimii laajennettu johtoryhmä eli puheenjohtajisto, kiinteistöpäällikkö ja johtoryhmä yhdessä.
- Kunnan energiatehokkuussopimuksen vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja.
- Omistajaohjauksena kunta ilmoittaa, että Asuntosäätiö Kittilä, Kittilän Vuokratalot Oy ja Kiinteistö Oy Levin vuokratalot liittyvät Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan (VAETS).
__________
Kvalt 02.03.2020 § 8
Päätös:
Varavaltuutettu Ville Jokela esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta, että hyväksytään teknisen lautakunnan esitys ja päätetään
ettei Kittilän kunta liity Hinku-verkostoon sekä päätetään lisäkustannusten välttämiseksi, että tekninen toimi selvittää mahdollisuuden
kunnan liittymisestä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, joka
on kustannustehokas keino energiapolitiikan toimeenpanossa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava Keskustan valtuustoryhmän
esitys.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ‘jaa’.
Ne, jotka kannattavat Keskustan valtuustoryhmän esitystä, äänestävät ‘ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yksitoista (11)
jaa-ääntä ja kuusitoista (16) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi,
Ahti Ovaskainen, Antti Pekkala, Jukka Poti, Anna-Liisa Nilivaara,
Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä antoivat Anna-Liisa Pudas,
Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä,
Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki
Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Pekka Rajala, Marita
Toivanen, Juha Toivola ja Oula Vuolli.
Puheenjohtaja totesi Keskustan valtuustoryhmän esityksen tulleen
kokouksen päätökseksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Vihreiden, OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmät ym.
(yht. 18 valtuutettua/varavaltuutettua)
valtuustoaloite/Kittilän kunta liittyy HINKU-verkostoon,
tavoitteena hiilineutraali kunta vuoteen 2030

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Kiinteistöjen rakennuttaminen ja omistaminen
13/10.03.02/2020
Teknlk 22.01.2020 § 14
(Lisätiedot: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Kittilän kunnanvaltuusto on 19.12.2016 § 77 talousarviopykälässä
päättänyt mm.:
”Kunnan rakennusinvestoinneissa siirrytään käytäntöön, jossa kunta
ei itse rakennuta ja omista uusia tarvitsemiaan kiinteistöjä isoissa
kohteissa (elinkaarimallinen).
Koulukeskuksen pajarakennus tulisi olla pilottihanke tässä tarkoituksessa. Nähdään tärkeänä toteutukseen lähteminen nopealla aikataululla. Käyttäjiä tulee kuulla asian valmisteluvaiheessa.”
Kittilän kunta on saanut purkuluvan entiselle ala-asteelle, Lukkarinkoululle. Talousarvioon 2020 ja taloussuunnitteluvuosille 2021- 2022
on varattu määräraha koulukeskuksen teknisen työn tilan (pajarakennus) ja kirkonkylän ala-asteen vanhan purulle, uuden suunnittelulle ja uudisrakentamiselle. Talousarvioon varattujen määrärahojen
käyttö tulee tarkoittamaan sitä, että kunta tulee edelleenkin omistamaan tulevat rakennukset vastoin 19.12.2016 § 77 tehtyä linjausta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 19.12.2016 § 77 tehty linjaus uusien isojen kiinteistöjen rakennuttamisesta ja omistamisesta puretaan ja toimitaan talousarvion puitteissa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 11.02.2020 § 35
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja
esittää valtuustolle, että 19.12.2016 § 77 tehty linjaus uusien isojen
kiinteistöjen rakennuttamisesta ja omistamisesta puretaan ja toimitaan talousarvion puitteissa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 14
§ 35
§9

Kvalt 02.03.2020 § 9
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

22.01.2020
11.02.2020
02.03.2020
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Perustettavat opettajan virat opetustoimessa
32/01.01.00/2020
Koululk 22.01.2020 § 3
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Kuntalain mukaan virat perustetaan sellaista tehtävää varten, joissa
käytetään julkista valtaa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen
vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan
virkasuhteessa.
Kittilän kunnan hallintosäännön (Kvalt 19.6.2017 § 56) 6 luku 42
§:ssä todetaan, että valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.
Kittilän koululautakunta on hyväksynyt koululautakunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2019-2021 kokouksessaan
23.10.2019 § 90 ja sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 2019-2021 kokouksessaan 28.11.2019 § 98. Koululautakunnan edellä mainitut kokoukset ovat sisältäneet esitykset luokanopettajien ja erityisopettajan virkojen perustamiseksi. Kunnanvaltuusto
on hyväksynyt kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille
2021-2022 kokouksessaan 16.12. 2019 § 68.
Kittilän kunnassa perusopetuksessa on useamman vuoden ajan täytetty luokanopettajien tehtäviä määräaikaisesti, koska kunnassa ei
ole ollut riittävästi luokanopettajan virkoja. Kun opettajan työpanoksen tarve on jatkuvaluonteinen, tehtäviä ei voi hoitaa määräaikaisina, vaan silloin on perustettava virka. Virkojen perustaminen ei aiheuta lisäkustannuksia viran määräaikaiseen hoitamiseen verrattuna.
Erityisopetuksen tarve on kasvanut ja opetuksen turvaamiseksi tarvitaan erityisopettaja.
Palkkaus opettajan virkoihin määräytyy OVTES:n mukaisesti. Kelpoisuusehdot määrittyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.
Virkojen täyttäminen tapahtuu kevään aikana hakumenettelyn kautta.
Kunnan valtuuston hyväksymä talousarvio 2020 sisältää esitettäväksi perustettavien virkojen kustannukset.
Tarkemmat tehtäväkuvat tarkastellaan esimiesten kanssa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tehdyn selvityksen mukaan luokanopettajien virkoja tarvitaan neljä,
joista kaksi sijoittuu Sirkan koululle ja kaksi Lukkarin koululle. Erityisopettajan sijoituspaikka ratkeaa kevään suunnittelun yhteydessä.
Kittilän kunnassa osa erityisopettajista opettaa useammalla koululla.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää esittää, että kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että se perustaa seuraavat virat 1.8.2020 lukien.
- 4 luokanopettajan virkaa
- 1 erityisopettajan virka
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 11.02.2020 § 39
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä koululautakunnan esityksen ja
esittää kunnanvaltuustolle, että se perustaa seuraavat virat 1.8.2020
lukien:
- 4 luokanopettajan virkaa
- 1 erityisopettajan virka
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 02.03.2020 § 10
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Korkeimman hallinto-oikeuden päätös liittyen Kittilän kunnanvaltuuston päätökseen
13.12.2017 § 93 ottaa Kittilän vs. kunnanjohtajan virkasuhteeseen Sanna Ylinampa
55/01.01.01/2015
Khall 11.02.2020 § 52
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.2.2020 päätöksen liittyen Kittilän kunnanvaltuuston päätökseen 13.12.2017 (§ 93) ottaa Kittilän
vs. kunnanjohtajan virkasuhteeseen Sanna Ylinampa ajalle 1.1. 31.12.2018.
Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Korkein hallinto-oikeus kumoaa Harri Mattilan valituksesta Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen 13.12.2017 (§ 93) ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jolla hallinto-oikeus on hylännyt Harri Mattilan valituksen valtuuston päätöksestä ja velvoittanut hänet korvaamaan Sanna
Ylinamman oikeudenkäyntikuluja 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.
Kittilän kunta velvoitetaan korvaamaan Harri Mattilan oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy
korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti
siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksen antamisesta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sanna
Ylinamman vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 02.03.2020 § 11
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.2.2020 Dnro
5576/3/18/Harri Mattilan virkavaalia koskeva
kunnallisvalitus

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Valtuustoaloite kunnanhallituksen päätös 29.10.2019 § 307 Kiinteistöjen ostaminen
Tornator Oyj:ltä (Kätkälä ja Yliniva)
393/10.00.01/2019
Khall 25.02.2020 § 65
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmän 11.11.2019
tehdyssä aloitteessa vaaditaan, että kunnanhallituksen 29.10.2019
§:n 307 kohdalla käsittelemä asia Kiinteistöjen ostaminen Tornator
Oy:ltä (Kätkälä ja Yliniva) saatetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tornator Oy:tä tulee selvittää, onko tarjous voimassa ja voidaanko se käsitellä seuraavassa säännönmukaisessa valtuuston kokouksessa.
Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä Tornatorin Matti Kuusistoon, joka
toteaa seuraavaa:
Kuusisto, Matti <matti.kuusisto@tornator.fi> kirjoitti 22.11.2019 kello
7.55:
”Oli mukava kuulla keskiviikon puhelinkeskustelussa, että kunnanhallituksen päätöksestä huolimatta tapausta ei ole kokonaan unohdettu. Kuten kerroit, vaikka kunnanhallituksen kanta neuvotteluihin
perustuvaan tarjoukseen oli kielteinen, asia on noussut esille muulla
tavoin kunnanhallituksessa. Tehdyn valtuustoaloitteen olemme
myös huomanneet sekä kunnan että muissa tiedotuskanavissa.
Omien keskustelujemme perusteella voimme todeta, että Tornatorin
tavoitteena on saada Kittilässä omistuksessaan oleviin tiloihin liittyvät oikeudet, rajoitteet ja velvollisuudet vuosia kestäneiden keskustelujen jälkeen molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun koko
omaisuuden osalta samalla kerralla. Syksyn neuvottelujen perusteella teimme mielestämme tarjouksen, joka olisi molempien osapuolten päättävien tahojen hyväksyttävissä.
Tornatorin kanta Kätkälän ja Ylinivan tilojen suhteen ei ole muuttunut. Tavoitteenamme on edelleen saada aikaan ratkaisu, jolla molempien tilojen tulevaisuus ratkaistaan yhdessä. Tarjouksemme on
edelleen voimassa ja tarjousaikaa on mahdollista jatkaa, mikäli päätöksentekoelimenne sitä tarvitsevat. Kauppaan liittyvistä yksityiskohdista olemme valmiit neuvottelemaan.
Myös muut vaihtoehdot ovat tietenkin mahdollisia, mutta ne tuovat
keskusteluun uusia näkökulmia ja tekijöitä, joita emme ole huomioineet nykyisessä tarjouksessamme. Tässä vaiheessa jäämme odottamaan jo tehdyn tarjouksen käsittelyn valmistumista.”
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
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§ 12
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Kh 29.10.2019 § 307
Tornator Oyj on tarjonnut Kittilän kunnalle ostettavaksi kiinteistöä
Yliniva 261-405-27-24 ja Kätkälä 261-409-105-0. Tarjouksen mukaan myytävien tilojen yhteispinta-ala on noin 1 070 ha.
Tornator Oyj:n on myyntitarjouksessaan ilmoittanut myyntihinnaksi 1
650 000 euroa. Myyntitarjouksen mukaan kaupan toteutuminen
edellyttää Tornator Oyj:n hallituksen hyväksynnän. Kiinteistöt myydään kaikista velkarasitteista vapaana. Yhtiö tarjoaa kunnalle korotonta maksuaikataulua 3/2021 saakka erikseen sovittavan rytmin
mukaisesti. Muut kaupan ehdot sovitaan mahdollisissa jatkoneuvotteluissa. Yhtiön myyntitarjous on voimassa 31.12.2019 asti.
Yliniva 261-405-27-24
Kiinteistörekisterin mukaan Yliniva tilan pinta-ala on 49,98 ha. Numeerisesta kiinteistörajakartta-aineistosta laskettuna Yliniva tilan
pinta-ala on kuitenkin noin 54,4 ha.
Kiinteistöön kohdistuu 17.10.2011 voimaan tullut Levin ympäristön
osayleiskaava ja osittain 30.1.1992 vahvistettu asemakaava. Kiinteistöön kohdistuu Levin ympärystien asemakaavan MU-merkintä
(Maa- ja metsätalousalue, jossa ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja) MU-alueen pinta-ala noin 2,6 ha.
Yleiskaavassa kiinteistön pinta-alasta (noin 54,4 ha) on osoitettu
VR-1 (Retkeily- ja ulkoilualue) alueeksi noin 32,2 ha, VU (Ulkoilu- ja
virkistysalue) alueeksi noin 1,5 ha, My (Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) alueeksi noin 7,1 ha ja RA (Loma-asuntoalue) alueeksi noin 13,6 ha.
Kunnan ja Tornator Oyj:n välillä on allekirjoitettu asemakaavoituksen
käynnistämissopimus, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt
16.3.2015. Kyseessä on ns. Seidan asemakaava-alue, joka sijoittuu
Taalojärven eteläpuolelle ja Levin ympärystien länsipuolelle. Kyseinen Yliniva-tilan palsta rajoittuu sen pohjoispuolella sijaitseviin kunnan kiinteistöihin 261-409-38-281 ja 261-409-38-278 sekä sen eteläpuolella kiinteistöön 261-405-27-195. Asemakaavoitettava Seidan
alue muodostuu Kittilän kunnan, Metsähallituksen ja Tornator Oyj:n
maa-alueista. Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä
7.-21.12.2016. Valmisteluaineen nähtävillä pidon jälkeen on laadittu
asemakaavaehdotus ja käynnistetty maankäyttösopimusneuvottelut
maanomistajien kanssa. Alustavassa kaavaehdotuksessa Ylinivan
tilalle on esitetty loma-asuntorakentamista varten tonttialuetta noin
4,65 ha ja rakennusoikeutta 5038 k-m2 sekä VR-, VL-. MU- ja katualuetta yhteensä noin 21,85 ha.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Alustavassa Seidan asemakaavaehdotuksessa kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 66,7 ha ja rakennusoikeutta koko kaava-alueelle on osoitettu 12 340 k-m2. Tornator Oyj:n omistaman Yliniva tilan osuus kaava-alueen pinta-alasta on noin 26,5 ha ja rakennusoikeus 5038 k-m2. Tämän hetkisen arvion mukaan Seidan asemakaava-alueen katujen (ml. kaapelointi ja vanhan latusillan purkukustannukset) suunnittelu- ja toteuttamiskustannukset lisättynä 30 %:n
yleiskustannuksilla olisivat noin 123 €/k-m2. Ylinivan tilan osuus em.
kustannuksista olisi noin 620 000 euroa. Lisäksi Levin Vesihuolto
Oy:n edellyttämät etukäteisliittymämaksut (50 % tonttien liittymismaksuista) olisivat noin 106 000 euroa.
Kittilän kunta on pyytänyt Ylinivan tilan metsätaloudellista arviota Kittilän metsänhoitoyhdistykseltä, jonka 30.11.2016 päivätyn lausunnon mukaan tilan metsätaloudellinen arvo (puusto + metsämaan
maapohja) on noin 70 800 euroa, josta metsämaan maapohjan
osuus on noin 4290 euroa. Edellä mainitussa arvossa ei ole huomioitu -15 %:n kokonaisarvon korjausta.
Kätkälä 261-409-105-0
Kiinteistörekisterin mukaan Kätkälä - tilan pinta-ala on 1000,6 ha.
Kiinteistöön kuuluu vielä erottamaton 3,5 ha;n suuruinen määräala
kahdessa palstassa (261-409-105-0-M602. Kyseessä on määräala,
jonka Tornator Oyj on myynyt 24.7.2019. Numeerisesta kiinteistörajakartta-aineistosta laskettuna Kätkälän tilan pinta-ala on kuitenkin
noin 1010 ha (huomioitu myyty 3,5 ha:n määräala).
Kiinteistöön kohdistuu 17.10.2011 voimaan tullut Levin ympäristön
osayleiskaava.
Yleiskaavassa kiinteistön pinta-alasta (noin 1010 ha) on osoitettu
VR-1 (Retkeily- ja ulkoilualue) alueeksi noin 194 ha, VU-1 (Ulkoiluja virkistysalue, jonka käyttö yleiseen virkistykseen on rajoitettua)
alueeksi noin 42 ha, EV-1 (Suojaviheralue) alueeksi noin 75 ha, MU
(Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta) alueeksi noin 543 ha, M (Maa- ja metsätalousalue) alueeksi noin 143 ha,
RA (Loma-asuntoalue) alueeksi noin 1,8 ha ja AT-1 (Kyläalue, jolle
rakentaminen noudattaa perinteitä ja pääasiallisena julkisivumateriaalina käytetään puuta, kattomuotona harjakattoa ja rakentamistapana perinteistä pihapiirin muodostamista) noin 1,4 ha. Lisäksi Kätkäjärven ja Nuottijärven ympäristöön kohdistuu yleiskaavamääräys
Kyläkuvallisesti arvokas alue. Kaavamääräyksen mukaan Toimenpiteillä tai rakentamisella ei saa heikentää alueen maisemallisia tai
kulttuurihistoriallisia arvoja.
Kittilän Metsänhoitoyhdistys ry:n tekemän lausunnon (30.11.2016)
mukaan Kätkälän tilan metsätaloudellinen arvo (puusto+metsämaan
maapohja) on noin 1 068 000 euroa, josta metsämaan maapohjan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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osuus on noin 76 220 euroa. Edellä mainitussa arvossa ei ole huomioitu -15 %:n kokonaisarvon korjausta.
Kätkälän tila on Kätkäjärven tiekunnan osakaskiinteistö. Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa TN:o 2014-488097 Kätkälän tilalle on vahvistettu kunnossapitoyksiköitä 2670/30513 ja rakentamisyksiköitä 2118/28348.
Kunnanhallitus päätti 29.10.2019 § 307 äänin 5-2 kunnanhallitus,
ettei kunta ole tällä hetkellä kiinnostunut ostamaan näitä tiloja. Perusteluna tulevat isot, tärkeämmät investoinnit, kuten koulukiinteistöjen tilanne. Näin kunnanhallitus päätti, että kunta ei osta Tornator
Oyj:ltä tiloja Yliniva (RN:o 261-405-27-24) ja Kätkälä (RN:o
261-409-105-0).
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää pysyä aiemmassa päätöksessään (kh
29.10.2019 § 307) ja esittää valtuustolle, ettei kunta osta Tornator
Oyj:ltä tiloja Yliniva (RN:o 261-405-27-24) ja Kätkälä (RN:o
261-409-105-0) perusteluna tulevat isot, tärkeämmät investoinnit,
kuten koulukiinteistöjen tilanne.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että kunnanhallitus
päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa tilat Yliniva
(RN:o 261-405-27-24) ja Kätkälä (RN:o 261-409-105-0), esitys kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä. Jäsenet Outi Marttila ja Ahti
Ovaskainen kannattivat Mertaniemen esitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät ‘jaa’.
Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät ‘ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä,
kolme (3) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää. Jaa-ääniä antoivat Antti
Pekkala, Pekka Rajala, Sakari Kautto, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti
Ovaskainen. Tyhjää äänesti Yrjötapio Kivisaari.
Kivisaari jätti eriävän mielipiteen, koska äänesti tyhjää.
Mertaniemi, Marttila ja Ovaskainen jättivät eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on tullut kokouksen
päätökseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 65
§ 12

2/2020

22

25.02.2020
02.03.2020

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 02.03.2020 § 12
Päätös:
Valtuutettu Ahti Ovaskainen esitti OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta, että neuvotteluja jatketaan Tornatorin kanssa maa-alueiden ostamiseksi.
Valtuutettu Jukka Poti esitti asian palauttamista valmisteluun. Ahti
Ovaskainen kannatti Potin esitystä ja veti pois OMK:n, Vihreiden ja
Kokoomuksen ryhmäesityksen.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kannatettu esitys
asian palauttamisesta valmisteluun, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista,äänestävät ‘jaa’.
Ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät
‘ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksantoista
(18) jaa-ääntä, kahdeksan (8) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää.
Jaa-ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen,
Raija Palosaari, Antti Pekkala, Anna-Liisa Nilivaara, Pekka Rajala,
Marita Toivanen, Juha Toivola ja Oula Vuolli. Ei-ääniä antoivat Tiina
Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti ja Inkeri Yritys. Tyhjää äänesti Esa
Ylläsjärvi.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.
Neuvottelutauko pidettiin klo 15:13 -15:29.
Jukka Poti teki OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien
(Jukka Poti, Inkeri Yritys, Tuula Mertaniemi, Esa Ylläsjärvi, Ahti
Ovaskainen, Pentti Kangas, Maija Linnala, Outi Marttila ja Tiina Huilaja) puolesta esityksen, jonka mukaan kunta jatkaisi neuvotteluja
Kätkälä -nimisen tilan ostamisesta ja ettei kunta ole tällä hetkellä
kiinnostunut ostamaan Yliniva -nimistä tilaa Tornator Oy:ltä (esitys
kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä).
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ‘jaa’.
Ne, jotka kannattavat OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien esitystä, äänestävät ‘ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksantoista
(18) jaa-ääntä ja yhdeksän (9) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat: Anna-Liisa Pudas, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Sakari Kautto,
Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo,
Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari,
Antti Pekkala, Anna-Liisa Nilivaara, Pekka Rajala, Marita Toivanen,
Juha Toivola ja Oula Vuolli. Ei-ääniä Tiina Huilaja, Pentti Kangas,
Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen,
Jukka Poti, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys.
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kokouksen
päätökseksi, eli kunta ei osta Tornator Oyj:ltä tiloja Yliniva (RN:o
261-405-27-24) ja Kätkälä (RN:o 261-409-105-0).
Inkeri Yritys, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Maija Linnala, Pentti
Kangas, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti ja Esa Ylläsjärvi jättivät eriävän mielipiteen valtuustoryhmiensä esitykseen perustuen.
__________
Liitteet

Liite 3
Liite 4

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mertaniemen, Marttilan ja Ovaskaisen esitys/eriävä
mielipide - Khall 25.2.2020 § 65
Esitys: OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen
valtuustoryhmät/Eriävä mielipide: OMK ja Kok. - Kvalt
2.3.2020 § 12
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Vastaus Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koskien
maakuntauudistusta ja sote-uudistusta
378/00.01/2015
Khall 25.02.2020 § 76
(Valmistelija: Perusturvajohtaja Markku Tuunainen, puh. 040 847
6526)
Valtuuston kokouksessa 24.10.2016 Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmä ja kokouksessa 27.3.2017 Mauri Taskila ovat jättäneet
valtuustoaloitteen koskien maakuntauudistusta, sote-uudistusta sekä maakuntavaltuustoa.
Aloitteessa todetaan:
"Muutamia, esityksiä niin sanottuun Sote- ja maakuntauudistuksen
mahdollisuuksia toteuttaa maakunnallinen itsehallinto, jossa valtaa
käyttää vaaleilla valittu valittu maakuntavaltuusto.
- Mitähän valtaa? Palvelut järjestettävä ministeriön antamien ohjeiden mukaan ja sillä rahalla jota valtio suostuu tarkoitukseen myöntämään. Missä verotusoikeus?
- Maakunnan palvelulaitos, ei suinkaan valtuusto, tuottaa palvelut
valitsemalla yhtiöt, jotka toimivat osakeyhtiölain mukaan ja joiden
päätöksentekoon ei julkisuusperiaate kuulu. Se on itse asiassa monilta osin kielletty.
- Näillä näkymin maakuntavaltuustosta olisi tulossa ilman 'todellista'
päätäntävaltaa oleva elin, eikä todellisesta itsehallinnosta voida tässä yhteydessä puhua.
- Ja edelleen: miten taataan se, että 'uudistuksen päätavoite', yhtenäisten palvelujen tuotanto jakautuu monille eri omistajien ylläpitämille yhtiöille, jotka kukin pyrkivät optimoimaan omat etunsa? Moniongelmaisen potilaan etu jää toissijaiseksi.
- Tällaisiin ja moniin muihin kysymyksiin tulee saada vastaus ennen
kuin sote- ja maakunta 'uudistus' viedään päätökseen.
Paras ratkaisu olisi, että kunnat hoitaisivat pääsääntöisesti myös
sos-palvelut ja vaaleilla valittava maakuntavaltuusto täydentäisi sitä
muuten on syntymässä todellinen 'demokratian vaje' merkitsisi vaaleilla valittavien elinten vaikutusvallan heikkenemistä."
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheesta on informoitu
säännöllisesti sosiaali- ja terveyslautakuntaa. Asiaa on käsitelty valtuuston kyselytunnilla 30.1.2017, kunnanhallitus on antanut asiasta
lausuntonsa 14.6.2017, tarkastuslautakunnalle annettiin tilannekatsaus 17.1.2018, sote-kiinteistöistä pidettiin info-tilaisuus valtuustolle
26.3.2018 ja asia oli esillä valtuuston iltakoulussa 6.11.2018.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano lopetettiin 8.3.2019.
Kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, johtava lääkäri ja osastonhoitaja
osallistuivat 29.1.2020 Lapin sote-keskuksen valmisteluseminaariin
etäyhteydellä.
Sanna Marinin hallituksen sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja rakenteiden uudistus. Kaikki sote-uudistusta
koskeva valmistelu- ja ajankohtaisaineisto on keskitetty soteuudistus.fi-sivustolle (www.soteuudistus.fi).
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää perusturvajohtaja Markku Tuunaisen vastauksen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 02.03.2020 § 13
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
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Vastaus aloitteeseen koskien kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelun
järjestämistä
365/05.02.04/2018
Sotelk 27.02.2019 § 11
(Lisätiedot; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)
Varavaltuutettu Matti Pääkkölä on tehnyt 9.12.2018 aloitteen, joka
koskee kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämistä. Varavaltuutettu Maarit Niskanen on yhtynyt aloitteeseen. Aloitteessa esitetään asumispalvelutarpeen päivittämistä ja suunnittelutyöhön ryhtymistä. Aloite on esityslistan liitteenä.
Vanhus- ja vammaispalvelut on järjestänyt joitakin vuosia sitten tutustumiskäynnin Muonioon, Aspan palveluasumisyksikköön, jossa
asuu kehitysvammaisia ihmisiä. Käynnin tarkoituksena oli kartoittaa,
millaisesta asumisesta on kyse ja millaisia asunnot ovat. Mukana olleille ei ole tuolloin eikä myöhemminkään luvattu mitään siihen suuntaan, että kunta alkaisi rakentamaan palveluasumista kehitysvammaisille ihmisille. Sitä on tarjottu yhtenä vaihtoehtona yksityisille palveluntuottajille, vielä tuloksetta. Kunnan tavoitteena on ottaa mukaan kehitysvammaiset ihmiset suunnittelemaan asumispalveluja.
Nykyinen asumismuoto palvelutalo Metsolassa on todettu riittäväksi
tehostetun eli autetun palveluasumisen osalta, vaikka paikkoja sieltä
vapautuukin harvakseltaan. Sille, että asutaan edelleen vanhemman/vanhempien kanssa on monta eri motiivia, yksi niistä on taloudelliset tuet. Ohjattua palveluasumista tarvitsisi arviolta 8-10 kehitysvammaista ihmistä, heistä ainakin 4 asuu jo palvelutalo Metsolassa.
Aloitteen mukaisesti voidaan selvittää kehitysvammaisten ihmisten
palveluasumisen oikeansuuntainen tarve tällä hetkellä, selvityksen
tekee avopalveluohjaaja Anja Keskitalo 31.5.2019 mennessä ja se
tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi. Moni kehitysvammainen nuori haluaa kuitenkin myös vaihtaa paikkakuntaa ja tämän
olemme heille suoneet.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kehitysvammaisten ajantasainen palveluasumistarve selvitetään avopalveluohjaajan toimesta 31.5.2019 mennessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sotelk 29.05.2019 § 28
(Lisätiedot; avopalveluohjaaja, puh. 040 708 4691)
Valtuustossa on tehty aloite, jossa pyydetään päivittämään kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelutarvetta.
Nykytilanne:
Kunnan omistamassa palvelutalo Metsolassa asuu 14 toimintakyvyltään erilaista kehitysvammaista asukasta.
Kolpene on viimevuosina purkanut laitoshoitoa ja asukkaita on siirtynyt asumaan erilaisiin asumisyksiköihin.
Kolpeneella asuu vaativan erityisen tuen laitosasumisessa kaksi kittiläläistä kehitysvammaista henkilöä.
Kolpeneen tehostetun asumisen palveluyksiköissä asuu kaksi kittiläläistä kehitysvammaista henkilöä.
Lisäksi kittiläläisiä kehitysvammaisia on muuttanut asumaan yksityisiin palveluasumisyksiköihin lähemmäksi omaisiaan eri pakkakunnille (3).
Kehitysvammaisia aikuisia asuu yhä myös omissa kodeissaan, joko
vuokralla tai läheisten kanssa, saaden sinne tukipalveluja.
Kehitysvammaiset lapset asuvat perheissä ja ovat vielä päiväkodeissa ja käyvät koulua.
Selvitys:
Kittilässä asuville yli 16 vuotiaille nuorille kehitysvammaisille sekä aikuisille kehitysvammaisille henkilöille lähetettiin kysely koskien asumispalvelujen tarvetta. Kysely lähetettiin 16 kehitysvammaiselle ihmiselle, joista palautui 14.
Kaksi (2) henkilöä ilmoitti pärjäävänsä jatkossakin tuetussa asumisessa, eli omassa kodissa tukipalvelujen turvin.
Kolme(3) henkilöä ilmoitti tarvitsevansa ohjattua palveluasumista.
Viisi (5) ilmoitti tarvitsevansa tehostettua palveluasumista
Palvelutalo Metsolaan lähetettiin kysely viidelle kehitysvammaiselle
henkilölle, joiden arvioitiin toimintakykynsä perusteella voida asua
ohjatussa palveluasumisessa.
Vastauksia tuli neljä (4) jotka kaikki ilmoittivat tarvitsevansa edelleen
tehostettua palveluasumista ja valvontaa sekä hoitoa ympärivuoroPöytäkirjan tarkastajat:
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kauden, siten että hoitaja on koko ajan läsnä.
Kyselyissä kehitysvammaisia henkilöitä avusti hoitaja tai omainen.
Vastauksista poimittuja kommentteja:
”Tuettu asuminen omassa asunnossa olisi paras vaihtoehto ja avunsaanti riittävää tarpeen mukaan. Todennäköisesti lähivuosien aikana
avuntarve lisääntyy ja yksin asuminen ei ole enää mahdollista eikä
turvallista. Sen jälkeen ohjattu palveluasuminen vaikuttaa parhaimmalta vaihtoehdolta”
”Oman asunnon tarve pojalleni on tärkeä. Muoniossa käytiin katsomassa Aspa-säätiön ohjattua palveluasumista, ja se oli mieluinen
meidän erityisaikuiselle pojalle.”
”Kaikki kotiin saadut tuet/ avut olisi hyvä saada niin paljon kuin mahdollista, jotta läheiseni voisi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään”
”Tilava huone, oma wc, kaappitilaa keskustan tuntumasta, mutta
rauhallisessa ympäristössä, mukavat kaverit”
”Haluan että hoitajat on aina paikalla, tunnen oloni turvattomaksi,
koska terveydentilani on ajoittain huono ja avun tarve on välitöntä”
”Tämmönen asumismuoto on hyvä (Metsola), missä nyt asun. Hoitajat on tuttuja. Mahdollisen sairaskohtauksen sattuessa on hyvä että
hoitajat ovat paikalla ja osaavat toimia tarvittaessa. Kaikki huolto on
hyvä, pesut, ruokahuolto, lääkehoito ja terveyden- ja sairaudenhoito.
Olen tyytyväinen tähän asumismuotoon”
”Haluan pysyvää asumista. Nykyinen asunto on mielestäni liian pieni. Halvan isomman asunnon ”
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi avopalveluohjaajan tekemän selvityksen kehitysvammaisten ajantasaisesta palveluasumisesta.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että käynnistetään jatkoselvitys
noin kymmenen (10) paikkaisen asumispalveluyksikön rakentamiseen Kittilään.
__________
Khall 25.02.2020 § 77
(Valmistelija: Perusturvajohtaja Markku Tuunainen, puh. 040 847
6526)
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on käynnistämässä helmikuussa 2020 tarvekartoitusta ja hankesuunnitelmaa koko Tunturi-Lappia käsittävän asumispalveluyksikön rakentamiseksi Kittilään.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää sosiaali- ja terveyslautakunnan vastauksen
tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 02.03.2020 § 14
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kysely kehitysvammaisten asumispalvelujen tarpeesta
2019
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Puheenvuorot ja valtuustoaloite/Kvalt 2.3.2020
47/00.02/2016, 166/02.08.00/2019, 18/10.03.01/2020
Kvalt 02.03.2020 § 15
1.
Tekninen johtaja Lauri Kurula vastasi suullisesti OMK:n valtuustoryhmän valtuuston kyselytunnilla 3.2.2020 esittämiin kysymyksiin liittyen 1. Levin alueen katujen talvikunnossapitoon (tähän kysymykseen liitetty myös kuntalaisen sähköpostiviesti 30.1.2020 otsikolla
"Sirkkajärven pohjoispuolentie ja Paloniementie"), 2. Tunturitien/Tuikuntien tilanteeseen ja 3. kuntaan saapuneiden piha-tieavustusten
lukumäärään.
Kysymykset siirrettiin valtuuston kyselytunnilla 3.2.2020 vastattavaksi seuraavaan, eli 2.3.2020 pidettävään valtuustoon kokoukseen.
2.
Valtuutettu Pentti Kangas jätti OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen
valtuustoryhmien valtuustoaloitteen, jossa esitetään luottamustoimen hoitamisesta vetäytymistä niille Kittilän kunnan luottamushenkilöille, joille Lapin käräjäoikeuden tiedotteen 12.2.2020 mukaan on
asetettu syytteitä rikosasiassa R 20/289. Aloite kokonaisuudessaan
pöytäkirjan liitteenä.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien
valtuustoaloite/Lapin KO:een 12.2.2020 vireille tullut
Kittilän kunnan päätöksentekoa koskeva rikosasia R
20/289, luottamushenkilöiden vetäytyminen
luottamustoimen hoitamisesta
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 9, 11 ja 13 - 15
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 8, 10 ja 12
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai
päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on
ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen
haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta
vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
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järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille
viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai
sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa
pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä 1.1.2018
oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään
kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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