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1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Hallintosäännön 136 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat. (hallintosääntö § 128).
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Kunnanjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
__________
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2
Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Pöytäkirjan pitämisestä ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 148 §:ssä.
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan hallintosäännön 148 § mukaan allekirjoittaa ja tarkistaa
sähköisesti.
Kunnanjohtaja:
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kunnanhallituksen varajäsen Sakari Kautto ja jäsen Outi Marttila.
Päätös:
__________
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3
Tiedoksiannettavat ja ajankohtaiset asiat/koronavirustilanne ja koronavirusepidemian
ehkäiseminen
99/05.07.05/2020
Khall
Kunnanhallitukselle on sovittu annettavaksi tilannekatsaus koronavirustilanteesta. Kunnanjohtaja Antti Jämsén selostaa asiaa kokouksessa.Samassa yhteydessä käsitellään muut kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Antti Jämsénin antaman tilannekuvan koronavirusepidemiasta
Oheismateriaalina tiedoksi seuraavat asiaan liittyvät päätökset ja tiedotteet:
- Lapin aluehallintoviraston päätös 17.3.2020 LAAVI/462/2020 koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta
13.4.2020 klo 24:00 saakka
- Lapin aluehallintoviraston päätös 17.3.2020 LAAVI/463/2020 yli 10
hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 13.4.2020 klo 24:00 saakka
- Tiedote kuntouttavan työtoiminnan ja muiden palveluiden lopettamisesta/TE-palvelut Lappi
- Siviilipalvelukeskuksen tiedote palveluspaikoille koronavirusepidemian huomioinnista palvelustehtävissä
2) merkitsee tiedoksi valmiuslakiin liittyvät työnantajatoimenpiteet.
Kunnallinen työmarkkinalaitos on oheistanut kuntia poikkeustilanteen työnantajatoimenpiteistä. Jos toimintayksikkö tai sen osa suljetaan eikä työn luonteen vuoksi ole mahdollista tehdä etätyötä, joudutaan käyttämään muita työoikeudellisia työ- ja virkatehtävien järjestelyjä koskevia vaihtoehtoja kuten työtehtävien muuttaminen, työnteon estymisen perusteella palkanmaksun keskeytyminen (TSL 2 luku 12 §) ja/tai lomauttaminen. KT:n tulkinnan mukaan TSL 2 luvun
12 § edellytykset täyttyvät korona-pandemian johdosta koskien ainakin hallituksen linjauksen mukaisesti suljettuja yksiköitä.
Kuntasektorin toimialat ovat eri tilanteessa. Osa toiminnoista suljetaan tilapäisesti, osassa toimintoja työ tulee lisääntymään. Kittilän
kunnan sivistystoimen toimialalla on jo määritelty joillekin työntekijäryhmille työnteon keskeytymisiä. Näitä on Revontuliopiston opettajilla sekä osalla varhaiskasvatushenkilöstöä ja koulunkäynnin ohjaajia.
Vapaan sivistystyön yksiköt on suljettu. Tilanteen pitkittyessä myös
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sen henkilöstön työtilanne tulee selvitettäväksi, samoin kuin muidenkin, joiden työ loppuu. Vuosilomien, säästövapaiden ja työajantasoitusvapaiden pitäminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä tässä tilanteessa. Myös joustoja työtehtävien suhteen yli toimialojen suositaan.
On vaikea arvioida poikkeustilanteen kestoa. Ei myöskään ole tietoa, miten valtio korvaa kunnille syntyneitä taloudellisista menetyksistä. Tässä vaiheessa seurataan tilannetta ja arvioidaan mahdollisten lomautusten tarve kun tilanne etenee. Yhteistoimintamenettelyn
hengen mukaista tiedottamista ja keskustelua henkilöstöjärjestöjen
edustajien kanssa pidetään yllä koko ajan.
Kittilän kunta on noudattanut asiassa Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta saamiaan ohjeistuksia. Myös maan hallitukselta on jossakin
vaiheessa tulossa tukipaketti kunnille ja Kuntaliitto kehottaa seuraamaan tilannetta rauhallisesti. Henkilöstöhallinto seuraa tilannetta,
tiedottaa henkilökuntaa ja pääluottamusmiehiä tilanteen kehittyessä.
Asiaa selostaa etäyhteyden kautta henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund
- oheismateriaalina Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohje asiaan
liittyen
3) tiedoksi muut tiedoksi annettavat asiat
- Oy Levi Ski Resort Ltd Oy:n yhtiökokouksen 24.3.2020 pöytäkirja
Päätös:
__________
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Kittilän kunnan vuoden 2019 tilinpäätös
352/02.06.01/2019
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 113 §.n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava
tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä
varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä
kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa
on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus

31.03.2020

5/2020

9

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate
Toimintatuotot olivat vuonna 2019 n. 7,7 milj. euroa ja laskivat edellisvuodesta n. 1,4 milj. euroa eli 15 %. Lasku selittyy sillä, että kunta
sai tonttien myyntituloja n. 1,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna
2018. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot olivat n. 0,6 milj. pienemmät. Maankäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset
olivat 0,3 miljoonaa euroa eivätkä toteutuneet budjetoidun 0,6 miljoonan euron arvoisena. Syynä oli se, että maankäyttösopimuksiin
liittyvät investoinnit eivät toteutuneet suunnitellun määräisinä.Tonttien myyntitulot olivat n.0,3 milj. euroa alle budjetoidun. On
kuitenkin huomioitava, että Pohjois-Immeljärven tonttien myyntihakemuksia tuli poikkeuksellisen paljon eli aluksi 34, kun myytäviä
tontteja oli yhdeksän. Kunnanhallitus päätti 29.10.2019 myyntiajan
jatkamisesta 22.11.2019 saakka ja myynnin suorittamisen arvonnalla. Tontinostohakemuksia tuli aiemmat hakemukset huomioiden 69.
Kaupat niiden osalta tehtiin vuoden 2020 puolella. Ilman tätä siirtymää oltaisiin saavutettu talousarviossa esitetty euromäärä.
Toimintakulut olivat 56,4 milj. euroa ja ne kasvoivat noin 0,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutuneet toimintakulut yhteensä olivat 2,3 milj. euroa pienemmät kuin talousarvioon sisällytetyt toimintakulut. Alitusta talousarvioon verrattuna oli eniten henkilöstökulujen osalta, 1,4 milj.euroa ja palvelujen ostojen, 1 milj.euroa.
Toimintakate oli -48,7 milj. euroa eli 2 milj. euroa (-4,2 %) heikompi
kuin edellisenä vuonna ja 1,7 milj. euroa vähemmän negatiivinen
kuin talousarviossa.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotulot olivat yhteensä 30,6 milj. euroa ja 2 milj. euroa isommat
kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna ne olivat n. 1,9
milj. euroa isommat ja suurin osa tästä muodostui kunnan tuloveroista (1,4 milj. euroa).
Valtionosuudet olivat 22,8 milj. euroa ja kasvua oli 1,8 milj. euroa
edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu muodostui pääosin verotulojen
tasauksen kasvusta.
Rahoitustuotot -ja kulut
Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 1,4 milj. euroa (tuottoa). Ne
olivat yli edellisen vuoden (+0,2 milj. euroa). Merkittävimmät rahoitustuotot olivat Ounastähti ky:n ylijäämän palautus 956.655 euroa,
Rovakaira Oy:n osinko 307.170 euroa sekä Oy Levi Ski Resort Ltd:n
osinko 257.125 euroa
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Vuosikate, poistot ja ylijäämä
Vuosikate oli 6,2 milj. euroa eli 956 euroa / asukas. Vuosikate oli 2
milj. euroa parempi kuin edellisenä vuonna.
Poistot olivat 2,8 milj. euroa.
Tilikauden ylijäämä oli n. 3,5 milj. euroa ja 1,8 milj.euroa parempi
kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna se on 4 milj. euroa
parempi.
Investoinnit
Investointimenoja toteutui noin 4,5 miljoonaa euroa mikä on kaksi
kolmasosaa budjetoidusta summasta. Lähes puolet käytöstä (noin
2,0 milj.euroa) kohdentui korjausrakentamiseen. Suurimpana kohteina oli lukion peruskorjaus, terveyskeskuksen ilmanvaihdon kuitusaneeraus ja Könkään koulu katteen ja ikkunoiden uusiminen. Suurimpia seuraavaan vuoteen siirrettyjä investointikohteita oli tulvavallin
rakentaminen, Rakkavaarantien peruskorjaus ja latusillan saneeraus
sekä osa ICT-ohjelmistoja. Lukkarin koulun saneerausta ei toteutettu vaan rakennukselle haettiin ja saatiin purkulupa.
Kunnan rahoitusasema
Kittilän kunnan taseeseen on kertynyt ylijäämää 18,7 milj. euroa kun
huomioidaan edellisten tilikausien ylijäämien lisäksi vuoden 2019 ylijäämä. Kertynyttä ylijäämää on 2.894 euroa per asukas.
Kittilän kunnan lainamäärä pieneni vuoden 2019 aikana n. 0,8 milj.
euroa ja 31.12.2019 lainaa oli 16,6 milj. euroa. Se tarkoittaa 2.574
euroa per asukas (vuoden 2018 lopussa 2.700 euroa per asukas)
Kunnan taloudellinen tilanne parani mikä näkyy kertyneessä ylijäämässä ja omavaraisuusasteessa. Omavaraisuusaste nousi kunnassa 60 %:iin (57 % vuoden 2018 lopussa). Toiminnan ja investointien
rahavirran kertymä 5 vuodelta oli 13,7 miljoonaa euroa. Laskennallinen hoitokate oli 3,0 mikä tarkoittaa hyvää lainanhoitokykyä. Kassan
riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota.
Kuntakonsernin tulos ja rahoitusasema
Kittilän kuntakonsernin ylijäämä oli 6,2 milj. euroa ja se nousi edellisvuodesta 1,6 milj. euroa. Konsernissa on kertynyttä ylijäämää taseessa 52,8 miljoonaa euroa.
Konsernin lainojen määrä nousi 5,8 milj. eurolla ja lainaa oli vuoden
2019 lopussa 49,8 milj. euroa. Lainaa oli vuoden lopussa 7.720 euroa per asukas (vuoden 2018 lopussa 6.835 euroa per asukas).
Konsernin omavaraisuusaste oli 48,9 % (edellisen vuoden lopussa
49,2 %). Konsernin lainat ja vuokravastuut kasvoivat 52,1 miljoonaan euroon (vuoden 2018 lopussa 45,6 miljoonaa euroa).
Esitys tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi oheismateriaalina.
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Controller Tuija Lång on kokouksessa asiantuntijana etäyhteyden
kautta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää:
1) esittää valtuustolle, että vuoden 2019 tilikauden ylijäämä
3.535.531,14 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä -tilille.
2) hyväksyä ja allekirjoittaa Kittilän kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen.
2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
3) oikeuttaa talousosaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Tilintarkastusyhteisön vaatiman Vahvistusilmoituskirjeen allekirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätös:
__________
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5
Henkilöstökertomus 2019
352/02.06.01/2019
Khall
(Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö, puh. 040 545 5793)
Henkilöstökertomus sisältää tietoja Kittilän kunnan henkilöstön määrästä, rakenteesta, työvoimakustannuksista ja ansiokehityksestä sekä henkilös työtyöhyvinvoinnista ja kehittämisestä. Henkilöstökertomukseen kerätään jatkossakin aina vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä tiedot henkilöstöresursseista ja niissä tapahtuneista muutoksista. Näin on mahdollista entistä paremmin suunnitella ja tehdä kehittämistoimenpiteitä ajankohtaisen ja oikean tiedon perustalla.
Henkilöstöpäällikkö on valmistellut henkilöstökertomuksen 2019.
Kertomus sisältää tietoa kunnan henkilöstön tilasta vuodelta 2019
ja vertailu tietoja kahdelta edelliseltä vuodelta.
Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund selostaa asiaa etäyhteyden
kautta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää liitteen mukaisen henkilöstökertomuksen 2019 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 1

Kittilän kunnan henkilöstökertomus 2019
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6
Kittilän kunnan ja yksityishenkilöiden välinen kaavoituksen käynnistämissopimus,
Levin ahvenjärvi
204/10.02.03/2016
Khall
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Kittilän kunnanhallitus on 28.6.2016 § 189 päättänyt, että tekninen
osasto selvittää Levin Ahvenjärven alueen kaavoitustilannetta ja
maanomistajien halukkuutta asemakaavan laadintaan. Asemakaavaan halukkaiden maanomistajien kanssa on tarpeellista tehdä Kittilän kunnan ja maanomistajan välille kaavoituksen käynnistämissopimus.
Sopimus koskee asemakaavan laadintaa * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * omistamalle Kittilän kunnan Sirkan kylässä sijaitsevalle
kiinteistölle * * * * * * * * * * * *, sopimusalueen pinta-ala on noin 5,8
ha. Alue on rajattu sopimuksen liitekarttaan.
Sopimuksen tarkoituksena on että kunta ja maanomistaja sopivat
sopimusalueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja siihen
liittyvistä ehdoista. Sopija osapuolet ovat tietoisia siitä, että asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen.
Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavamuutoksen kaavoituskustannukset hallinto- ja kuulemiskustannuksineen sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutustenarvioinnin kustannukset.
Kustannusten korvaamisen vakuudeksi maanomistaja sitoutuu suorittamaan kunnalle 5800 euron suuruisen maksun kahden (2) viikon
kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen. Tämä vähennetään myöhemmin maanomistajalle tulevista kaavoituksen kokonaiskustannuksista.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kittilän kunnan, * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * välisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus

31.03.2020
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 5.3.2020
76/10.00.01/2020
Khall
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh 040 581 1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * * * * * on tehty 5.3.2020 allekirjoitetulla
kauppakirjalla kiinteistön kauppa.
Asianajotoimisto Jari Halttu on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä,
käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 5.3.2020 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa koskien
kiinteistöä * * * * * * * * * * *.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 48
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Kunnantalon pihatyöt
97/10.03.01/2020
Teknlk 17.03.2020 § 48
(Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö 040-6744393)
Kunnanviraston auto- ja jätekatokselle sekä paikoitusalueen peruskorjaukselle ja laajennukselle on varattu 180.000 €:n määräraha kuluvan vuoden talousarvioon.
Alustavat luonnokset asemapiirroksesta ja katoksen pohjapiirroksesta ovat oheismateriaalina.
Suunnitelmissa on:


neljän auton katos, talovarasto ja jätehuone



tupakointipaikka



neljän sähköauton latauspiste



asiakkaiden autopaikkoja 17 kpl, 2 kpl INVA-autopaikkaa (lisäystä nykyiseen 9 autopaikkaa)



laajennusvara (esitetty katkoviivalla) on 13 autopaikkaa



henkilökunnan autopaikkoja yhteensä 58 kpl (lisäystä käytössä
oleviin 9 kpl)



vaurioitunut vanha asfaltti uusitaan ja uutta asfalttialuetta rakennetaan noin 600 m2

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan luonnokset jatkosuunnittelun pohjaksi ja edelleen esittää luonnossuunnittelun kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnantalon luonnossuunnitelmat.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 34
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Lapin pelastuslaitoksen tulvariskihankkeen jatkohakemus
418/11.03.09/2014
Teknlk 17.03.2020 § 34
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Lapin pelastuslaitoksen tulvariskihankkeen lopputuloksena kunnat ja
pelastuslaitos saavat kokonaisvaltaisen suunnitelmakokonaisuuden
tulvariskien vähentämiseksi. Hankkeen lopputulosten keskeisenä sisältönä ovat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti mm. paikkakuntakohtaiset riskikohteiden tunnistamisen ja suojelemisen toimenpiteet (mm. toimintakortit), vastuuorganisaatioiden toimintarakenteen
selkeyttäminen (mm. vastuumatriisi), kuntien ja alueen materiaaliresurssien selvittäminen sekä kuntakohtaisten erityistarpeiden tarkentaminen. Lisäksi yhtenä pääkokonaisuutena valmistellaan pelastuslaitokselle operatiivinen ja käytännönläheinen toimintasuunnitelma,
joka sisältää toimenpiteitä mm. valmiuden noston, johtamisen, viestinnän sekä kenttätoiminnan suhteen. Tämä hyödyttää myös kuntia
yleisen tulvantorjuntavalmiuden parantuessa oleellisesti.
Hankkeen alustavan sisältöluonnoksen työvaiheista kesken/mahdolliselle jatkokaudelle tulevat osittain jäämään seuraavat kohdat:


joidenkin toimintakorttien viimeistely (valokuvia, vastuuhenkilöiden
yhteystietoja ym. tarkennuksia)tilapäisten tulvasuojelurakenteiden
hankinta- ja käyttösuunnitelman hankintaosioon liittyviä päätöksiä
tulee tarkentaa tulevaisuudessa tehtävien hankintojen osalta
suunnitelman viimeistelyä varten



joitakin tarkennuksia eri toimijoiden, vastuiden ja tehtävien osalta
sekä toimintasuunnitelmassa että yleisesti



aineistojen dokumentointia, erinäisiä haastatteluja sekä hankkeen
tulosten jakamisen/säilyttämisen toteutuksen jatkokehittely



RoiTulva19 –harjoituksessa havaittujen kehitysesitysten huomioiminen suunnitelmissa
 viestintämatriisin kehittäminen
 tilannekuvan jakamisen kehittäminen



hankkeen suunnitelmien organisaatiokohtainen koulutus ja jalkautuminen kunnissa, pelastuslaitoksella ja muilla tulviin liittyvillä toimijoilla

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 34

5/2020
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olemassa olevan tulvakaluston inventointi ja käyttökelpoisuuden
tarkistus (tilapäinen tulvasuojamateriaali)



toimintaohjeet nopeasti kehittyvässä jääpatotilanteessa



suunnittelijan osallistuminen kevään 2020 tulvakauden kohonneen tulvariskien tilannekuvan ylläpitoon ja mahdolliseen johtoryhmätyöskentelyn tukemiseen
 Lapin ELY-keskuksen tulvatiedote 25.2.2020

Hankkeelle 1. vaiheelle on jo myönnetty jatkoaikaa 31.3.2020 saakka. Hankkeen viemistä ylimääräiselle jatkokaudelle (6 kk) perustellaan hankkeen puolesta yllä mainittujen työvaiheiden loppuun saattamisella, sekä mahdollisuudella valmistella /päivittää kuntakohtaiset
tulvantorjuntasuunnitelmat. Tälle on hankkeen osalta ilmennyt selvää tarvetta, ja positiivista suhtautumista hankkeen jatkamiselle on
ollut havaittavissa. Hankkeen kohdekuntien tulee sitoutua omalta
osaltaan hankkeen jatkamiseen. Kuntien saama keskeinen hyöty
hankkeen jatkamisesta liittyisi mainittujen suunnitelmien toteuttamiseen ja sitä kautta parantuneeseen kuntakohtaiseen tulvantorjuntavalmiuteen.
Lopullinen hankehakemus määräytyy mukana olevien kuntien sekä
tarvittavien suunnittelutehtävin mukaan. Mikäli hanke toteutuu täysimääräisenä, säilyy kuntakohtainen rahoitusosuus samansuuruisena
eli noin 2500 €/kunta
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta
osallistuu jatkohankkeeseen mikäli pääosa mukana olleista kunnista
lähtee mukaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää,
että Kittilän kunta osallistuu jatkohankkeeseen, mikäli pääosa mukana olevista kunnista lähtee mukaan.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus

31.03.2020

5/2020
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Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja 2018
kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 § 14 täydentäminen
Khall
Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja
2018 kuntalaisaloitteet käsittelyineen ja tehtyine toimenpiteineen on
käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 1.4.2019 §:n 14 kohdalla.
Tuolloin valtuusto merkitsi tiedoksi loppuun käsitellyt sekä keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteinä olleiden luetteloiden mukaisesti.
Kokouksessaan 3.2.2020 §:n 6 kohdalla valtuusto edellytti, että
6.4.2020 valtuuston kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi kaikki valtuusto- ja kuntalaisaloitteet, joita valtuusto ei ole todennut loppuun
käsitellyiksi ja kaikille aloitteille on nimettävä vastuuhenkilö.
Kunnanvaltuuston edellisen käsittelyn jälkeen on edelleen käyty läpi
keskeneräisiä valtuustoaloitteita vuosilta 2016, 2017 ja 2018 sekä
kuntalaisaloitteita vuosilta 2017 ja 2018. Tässä käsittelyssä on tarkoitus yhteenvedon omaisesti todeta aloitteiden nykytilanne ja viedä
se delleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Kittilän kunnan hallinnolliseen ohjeisiin tullaan laatimaan aloitteiden
käsittelyä koskeva ohje kaikille toimialoille kesään 2020 mennessä.
Tämä tulee omalta osaltaan yhdenmukaistamaan ja nopeuttamaan
aloitteiden käsittelyä eri toimialoilla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) esittää valtuustolle, että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä
olevat 25.3.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista
2) valtuuttaa hallinto-osaston laatimaan aloitteiden käsittelyä koskeva ohjeistuksen kaikille toimialoille kesään 2020 mennessä.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Vuoden 2016 valtuustoaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen
Vuoden 2017 valtuustoaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen
Vuoden 2018 valtuustoaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen
Vuoden 2017 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus

31.03.2020
Liite 6
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Vuoden 2018 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
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§ 37
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Valtuustoaloite, ruokahuollon liukuva budjetti
188/02.02/2016
Teknlk 17.03.2020 § 37
(Lisätiedot: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
27.3.2017 viiden kunnanvaltuutetun tekemän aloitteen selvityksestä
”mahdollisuuden ottaa ruokahuollossaan käyttöön n. liukuvan budjetin menettely, jossa ruoka-ainehankintoihin määrättäisiin budjetti,
jonka voi ylittää 15 %:lla, mikäli elintarvikkeet tai raaka-aineet hankitaan kotikunnasta tai lähialueelta, siten että kunnan aterioista suurempi osa valmistetaan ns. lähiruokana”.
Kittilän kunta kuuluu Lapin sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen
elintarvikkeista. Lapin keskussairaalan hankintarenkaan elintarvikkeiden uusi kilpailutus on v. 2020, mihin Kittilän kunta on sitoutunut.
Hankintarenkaan ulkopuolelta voimme hankkia poroa, kalaa (siika,
ahven ja hauki), perunat, juurekset, vihannekset ja marjat sekä leipä
ja leipomotuotteet (lähiruokaa).
Vuodelle 2020 on tehty hankintasopimukset Levi Food Oy:n kanssa
poronlihasta (Kittilä), Jokiniemi Erkki ja Marjatta kanssa kala- ja kalatuotteista (Sodankylä) sekä leipä- ja leipomotuotteista Lapin leipomo
Oy:n kanssa (Rovaniemi). Nämä hankinnat on kilpailutettu v. 2019.
Talousarviota laadittaessa elintarvikkeisiin varataan tietty summa.
Tämä elintarvikkeisiin varattu raha sisältää myös lähiruuan. Elintarvikemäärärahat vaikuttavat myytyjen aterioiden hintaan, joita valmistamme mm. sosiaali- ja terveystoimelle sekä koulutoimelle.
Hankintoja ohjaa hankintalaki, hankintastrategia, hankintaohje ja
pienhankintaohje.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi esittää aloitteen tehneille edellä kerrotun tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen sekä merkitä aloitteen

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 37

5/2020
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johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 38

5/2020
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Valtuustoaloite Valtatie 5 jatkamisesta
282/08.00.00/2017
Teknlk 17.03.2020 § 38
(LIsätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Aki Nevalainen ja kahdeksan muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 13.12.2017 päivätyn valtuustoaloitteen siitä, että kunta ryhtyy
pikaisesti neuvottelemaan Tielaitoksen kanssa Valtatie nro 5 jatkamisesta Sodankylästä Kittilän ja Enontekiön kautta Kautakeinoon
Norjaan. Näin saataisiin valtatiet E4 ja E5 yhdistettyä yleiseurooppalaiseen E45 valtatiehen. Valtatie 4 liikenne on jo kasvanut maksimiinsa, eikä sitä voida enää lisätä. samalla ratkaistaisiin myös maakunnan poikittaisliikenteen ongelmat.
Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet luokitellaan valtateiksi, kantateiksi, seututeiksi tai yhdysteiksi.
Sodankylä- Kittilä- Sirkka väli on kantatie, Sirkka- Köngäs on seututie, Tepasto- Raattama väli on yhdystie, Raattama- Enontekiö väli
on seututie ja väli Enontekiö-Palojärvi- Norjan raja on kantatie.
Pohjois-lapin maakuntakaavan ehdotuksessa kantatie Sodankylästä
Kittilään on korotettu valtatieksi. Tunturi-Lapin maakuntakaavan
tarkistus on saadun tiedon mukaan käynnistymässä ensi vuoden
lopulla.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi vaikuttaa kaikilla tasoilla siihen, että tieluokitus Kittilästä pohjoiseen
suuntautuvilla tieosuuksilla nostetaan nykyisestä ylemmälle tasolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
2) vaikuttaa kaikilla tasoilla siihen, että tieluokitus Kittilästä pohjoiseen suuntautuvilla tieosuuksilla nostetaan nykyisestä ylemmälle tasolle;

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 38

5/2020
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3) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 39

5/2020
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Valtuustoaloite kaivoksen purkuputken sijoittamisesta
72/11.03.03/2017
Teknlk 17.03.2020 § 39
(Lisätietoja: Piippa Wäli p. 040-8479552)
Eino Holckin 27.3.2017 tekemän valtuustoaloitteen mukaan Kittilän
kunnan tulisi aloittaa neuvottelut Suurkuusikon kultakaivoksen omistavan Agnico Eagle Finland Oy -kaivoyhtiön kanssa kaivoksen jätevesien purkuputken uudelleen suunnittelusta. Aloitteen mukaan pitäisi tutkia tarkemmin Kaivoksen suunnitteluvaiheessa mukana ollut
vaihtoehto suunnata kaivoksen jätevesien purkuputki kaivokselta
itään päin, niin että vedet purkaisivat isojen vuomille. Vuomat suodattaisivat veden ennen joutumista vesistöön.
Pintavalutuskenttinä käytettävät suot ja niiden eliöyhteisö muuttuu
huomattavasti, kun niille johdetaan kaivosten purkuvesiä. Kaivosten
purkuvesistä pintavalutuskenttiin pidättyvät haittaa-aineet voivat pintavalutuskentän käytöstä poistamisen jälkeen aiheuttaa sen, että
alueen maa-aineksia ja turvetta joudutaan käsittelemään pilaantuneina maina. Siten pintavalutuskenttien sijainti tulee valita erittäin
huolellisesti sellaisilta rajatuilta paikoilta, missä ei ole luonnonsuojelullisia esteitä (suojelualueita tai suojeltujen lajien esiintymiä) ja jotka
pystytään poistamaan käytöstä hallitusti ja turvallisesti.
Kittilän Suurkuusikon kaivoksen itäpuolella olevat suoalueet ovat
suojelualueita (FI1300605 Loukisen latvasuot SAC/SPA Natura-alue) ja lisäksi alueella on muita Luonnonsuojelulain (1996/1096)
mukaisia kohteita ja näin näiden alueiden muuttaminen jätevesiä
johtamalla ei tule kysymykseen. Näin luonnonsuojelulliset syyt estävät Kittilän Suurkuusikon kaivoksen jätevesien purkamisen näille
vuomille. Kittilän Suurkuusikon kultakaivoksen omistaman Agnico
Eagle Finland Oy:n teettämässä Ympäristövaikutuksen arviointiselostuksessa ”Rikastamon syötemäärän sekä NP rikastushiekan varastointikapasiteetin kasvattaminen Kittilän kultakaivoksella” (marraskuu 2016, Pöyry Oy) liitteen 1 osiossa ”Tarkastelu käsiteltyjen jätevesien vaihtoehtoisista purkupaikoista Kittilän kultakaivoksella”
(11.7.2016, Pöyry Oy) on vertailtu eri vaihtoehtoja purkuputken linjaukselle ja kaivoksen jätevesien purkupaikalle. Tarkastelluista purkupaikkavaihtoehdoista viisi yhdeksästä sijaitsijat kaivokselta katsottuna idässä Kitisen vesistössä. Näistä viidestä vaihtoehdosta pienemmissä sivujoissa sijaitsevat eivät soveltuneet tarkastelun mukaan purkupaikoiksi liian vähäisten vesimäärien vuoksi. Kitisen pääuomassa sijaitsevat purkupaikkavaihtoehdot puolestaan olivat etäisyydeltään niin kaukana, ettei niiden rakentaminen ole tarkoituksenmukaista.

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 39

5/2020

25

17.03.2020
31.03.2020

Kittilän kunta ja Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on
Agnico Eagle Finland Oy:n Suurkuusikon kultakaivoksen toimintakapasiteetin kasvattamista ja purkuputkea koskevia lupahakemuksista
ja niiden täydennyksistä antamissaan lausunnoissa edellyttänyt, että
kaivokselta purettavat jätevedet tulee puhdistaa perusteellisesti ja
ne tulee purkaa niin isoon vesistöön, että ympäristövaikutukset vastaanottavassa vesistössä jäävät hyväksyttävälle tasolle. Näissä lausunnoissa on otettu kantaa sen puolesta, että Ounasjoen pääuoma
olisi kultakaivosta lähin tällainen vesistö.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa edellä kerrotun aloitteen tekijälle tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen sekä merkitä aloitteen
johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 40

5/2020

26

17.03.2020
31.03.2020

14
Valtuustoaloite kalatalousvelvoitteiden toteuttamisesta
360/11.01/2012
Teknlk 17.03.2020 § 40
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Risto Similän oheisen 27.3.2017 tekemän valtuustoaloitteen mukaan Kittilän kunnan tulisi olla vahvasti esillä vaatimuksissa missä
Kemijoen vesistön voimalaitosten aiheuttamat vahingot korjataan
Lapin ELY-keskuksen esittämällä tavalla. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskus) tutkijoiden mukaan Kemijoen voimayhtiöille asetettujen kalatalousvelvoitteiden tulisi nykytiedon valossa olla 7-kertaisia nykyisiin, aikanaan määrättyihin kalatalousvelvoitteisiin nähden. Lapin ELY-keskus vaatii voimayhtiöitä
saattamaan velvoitteet ajan tasalle sekä rakentamaan kalatiet Kemijoen voimalaitoksiin.
Lapin Ely-keskus kalatalousviranomaisena on tehnyt 17.3.2017 (päivitetty 22.3.2019) vesilain 3 luvun 22 §:n mukaisen hakemuksen
AVI:iin koskien Kemijoen Isohaaran, Taivalkosken, Valajaskosken,
Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista
(tiivistelmä hakemuksesta liitteenä).
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää osaltaan kannattaa kalatalousviranomaisen vaatimusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteen muuttamisesta vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoidon tarvetta. Tavoitteena palauttaa kalateiden
avulla lohen ja meritaimenen luontainen lisääntyminen Ounasjokeen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen sekä merkitä aloitteen
johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.

KITTILÄN KUNTA
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Päätös:
__________
Liitteet

Liite 7

Elyn aviin lähettämän avustushakemuksen tiivistelmä
kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta
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Valtuustoaloite, tievalaistus Lompolon kylään
185/10.03.01/2010
Teknlk 17.03.2020 § 43
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Lasse Lompolo on tehnyt valtuustoaloitteen tievalaistuksesta Lompolon kylään noin 2 kilometrin matkalle.
Perusteluina aloitteessa esitetään, että se edistäisi nuorison ja ikäihmisten turvallisempaa liikkumista valaistulla kylätiellä.
Toteutuneita kylien tievaloja valtion omistamien ja hoidettavien
maanteiden varteen on aikaisemmin toteuttanut valtio yksin tai valtio, kunta ja kyläyhdistys yhdessä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi tiedustella Ely-keskuksen liikennevastuualueelta, olisiko heillä perusteita toteuttaa yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa Lompolon kylään
tievalot.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää
lähettää ELY-keskukselle lautakunnan esityksen mukaisen tiedustelun.
Päätös:
__________
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Valtuustoaloite tulvatorjunnasta
354/11.03.09/2012
Teknlk 17.03.2020 § 44
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Viisi kunnanvaltuutettua on tehnyt valtuustoaloitteen 25.4.2016 tulvavallien korvaamisesta tulva-altailla. Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että Kittilän kunta ryhtyy aloitteellisesti selvittämään tulva-altaiden rakentamista siten, että tutkitaan, ketkä hanketta olisivat kiinnostuneita toteuttamaan ja millä ehdoin. Samoin on tutkittava, mitä
rajoituksia Ounasjoen suojelulaki asettaa hankkeelle, ja olisiko tulva-altaita rakennettavissa siten, ettei häiritä asutusta.
Aloite oheisen liitteenä.
Tapani Rantajääskö on samasta asiasta, eli tulvavallien korvaamisesta tulva-altailla, tehnyt aloitteen 24.5.2010 § 36. Kunnanhallitus
on käsitellyt aloitteen 11.9.2012 § 246. Kunnanhallituksen käsittelyssä viitataan myös kunnanhallituksen päätöksen 24.6.2008 § 387
kohdalla käsiteltyä lausuntoa Kemi- Ounasjoki työryhmän väliraportista koskien tulvariskihallintaa.
Kunnanhallituksen 11.9.2012 § 246 päätöksen selostusosassa on
kerrottu Lapin ympäristökeskuksen alustavasta selvityksestä, jonka
mukaan ympärivuotisten altaiden kustannusarvio jo tuolloin oli 36
milj.€, vastaavasti kustannusarvio tulva-altaille, jotka lasketaan tulvan jälkeen tyhjäksi, oli 30 milj. €.
Tulvavallit ja tulva-altaat eivät ole toistensa sulkevia siitä syystä, että
tulva-altaiden rakentaminen veisi todennäköisesti vuosikymmeniä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää todeta asian käsitellyn jo kunnanhallituksessa 11.9.2012 § 246. Mitään
uutta aloitteessa aikaisempaan ei ole tuotu esiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen sekä merkitä aloitteen
johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
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2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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Valtuustoaloite kelkkareitistä Lohiniva-Vuoma-Kinisjärvi-Molkojärvi
127/10.03.01/2018
Teknlk 17.03.2020 § 45
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Susanna Kantola on valtuustoaloitteessaan esittänyt, että Kittilän
kunta rakentaa kelkkareitin välille Lohiniva-Vuoma-Kinisjärvi- Molkojärvi. Aloitteen mukaan Lohinivaan ja Molkojärvelle tulee jo valmis
reitti, mutta tässä välissä olevat kylät eivät siitä hyödy mitenkään.
Reitti mahdollistaa kulkemisen myös Sodankylään.
Maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareittitoimitus koskien
mm. reittiä Alakylä-Lohiniva on merkitty kiinteistörekisteriin
21.1.2000. Reitti rakennettiin 20 vuotta sitten ja reitin linjaus noudatteli valtaosin IVO:n voimansiirtolinjaa. Ko. reitti oli käytössä muutaman vuoden 2000 - luvulla. Reitin kunnossapito lopetettiin reitin jatkoyhteyden puuttumisen vuoksi Rovaniemelle ja kun reittiyhteys Alakylästä Molkojärven kautta Sodankylän reittiverkostoon toteutettiin
2000 – luvun loppupuolella.
Sittemmin 2010 – luvulla Alakylä-Lohiniva välille IVO:n voimansiirtolinjan viereen on toteutettu Fingrid OYJ:n Petäjäskoski-Isoniemi voimansiirtolinja. Alakylä-Lohiniva moottorikelkkareitin uudelleen käyttöönotto vuonna 2000 perustetulle sijainnilleen ei ole tarkoituksenmukaista, sillä reitti jouduttaisiin käytännössä rakentamaan uudelleen (raivaus, sillat, merkinnät) ja mahdollisesti myös sen sijaintia
muuttamaan uuden Fingridin voimansiirtolinjan vuoksi.
Kittilän kunta on ollut yhteydessä Rovaniemen kaupunkiin moottorikelkkareitistä Rovaniemi-Lohiniva. Rovaniemen kaupunki suunnittelee ja toteuttaa em. reittiä 3-4 reittiosuutena. Rovaniemen kaupungin
arvion mukaan reitti saattaisi olla Lohinivassa aikaisintaan 2-3 vuoden kuluessa. Rovaniemen kaupungilla on reittitoimitus vireillä nyt
välillä Sinettä-Marraskoski. Suunnittelun käynnistyttyä Rovaniemen
kaupunki ja Kittilän kunta ovat yhteydessä reittilinjauksesta kunnanrajan osalta.
Kittilän kunnan on tarkoituksenmukaista tarkastella reittiyhteyttä mm.
Lohinivasta Alakylä-Molkojärvi reittiin sen jälkeen, kun Rovaniemen
kaupungin reittilinjaus Lohinivaan on tiedossa.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa aloitteen tekijälle, että kunta tarkastelee moottorikelkkareitistön laajentamista Lohiniva- Vuoma- Kinisjärvi-Molkojärvi sen jälkeen,
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kun Rovaniemen kaupungin reittilinjaus välillä Rovaniemi-Lohiniva
on selvillä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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Valtuustoaloite Tepastontien korjaussuunnittelusta
255/10.03.01/2014
Teknlk 17.03.2020 § 46
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Valtuutettu Vuokko Mäntymaa on tehnyt 25.4.2016 päivätyn aloitteen Tepastontien Köngäs- Tepaston välisen tieosuuden korjausja päällystyssuunnittelutyön aloittamisesta välittömästi. Perusteena
on se, että tie on 16 km osalta lähes ajokelvoton eikä täytä enää
perustuslain ja tasavertaisuuden määritelmiä.
Tepastontie on ollut esillä kunnassa ja tieviranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa lukuisia kertoja vuosikymmenten ajan. Edellisen nettiadressin 15.6.2014 vaatimukseen tien kunnostamisesta on
Elyn liikenteen ja infrastruktuuri-vastuualue vastannut 22.1.2015 aikoen tehdä tielle toimenpideselvityksen. Ely:ltä saadun tiedon mukaan Köngäs- Raattama maantietä on parannettu vuonna 2018
eduskunnan myöntämällä lisärahoituksella yhteensä 0,5 milj. €:lla.
Rahoituksella tehtiin runkokelikorjauksia ja sorastuksia.
Vuonna 2019 on pohjoisten teiden, johon myös Tepastontie kuulu,
lähetystö Kittilästä tavannut saadun tiedon mukaan ainakin liikenneministerin ja Lapin kansanedustajat. Kunta myöntänyt avustusta lähetystön matkaa varten.
Kittilän kunnanhallitus on käsitellyt 8.10.2019 § 292 (liite) korjaustarpeessa olevat yleiset tiet asiaa ja päättänyt mm., että kunta jatkaa
vuoropuhelua tieviranomaisten kanssa kunnan alueella olevien
yleisten teiden kehittämisen osalta johon kuuluu teiden 955, 956 ja
9563 parantaminen (Tepastontie on osa tietä 956).
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää aloitteen tekijälle edellä kerrotun tiedoksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
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Valtuustoaloite koskien hiihtoladun jatkamista Isovaarasta Totovaaraan
89/10.03.01/2016
Vapsivlk 12.03.2020 § 8
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Raili Fagerholm esittää 11.4.2016 päivätyssä valtuustoaloitteessaan, että Kittilän kunta ryhtyisi selvittämään hiihtoladun jatkamista
Isovaarasta Totovaaraan.
Kunnan liikuntatoimi vastaa kirkonkylän hiihtolatuverkoston talvikunnossapidosta. Tällä hetkellä latuverkosto koostuu valaistusta ladusta, Ylävitosen lenkistä, Vaaran lenkistä, Honkavaaran kierroksesta,
Isovaaran lenkistä, Särestön reitistä sekä Narikan lenkistä. Valaistu
latu, Ylävitonen ja Vaaran lenkki avataan joulukuussa. Honkavaaran
kierros ja Isovaaran lenkki avataan tammikuun loppuun mennessä.
Narikan lenkki avataan pääsääntöisesti helmikuun puolenvälin jälkeen. Aikataulut riippuvat lumi- ja jäätilanteesta. Särestön reitti kunnostetaan maaliskuussa Särestöniemihiihtoa varten.
Liikuntatoimen saamien tietojen mukaan kirkonkylän ja Totovaaran
välillä on ylläpidetty hiihtolatua viimeksi 1990-luvulla. Ilmeisesti hiihtoladun ylläpidosta luovuttiin vuosituhannen vaihteessa mm. vähäisistä hiihtäjämääristä sekä reitin hankalahoitoisuudesta johtuen.
Kirkonkylän ulkoilureittiverkostoa on viime vuosina kehitetty ulkoilijoiden toiveiden mukaisesti. Liikuntatoimi otti viime vuoden tammikuussa käyttöön hiihtolatujen kunnossapitotilanteen reaaliaikaisen
GPS-seurantapalvelun. Maastopyöräilyreittien kehittämissuunnitelma valmistui viime vuoden marraskuussa. Seuraavaksi ryhdytään
uusimaan kirkonkylän ulkoilureittiverkoston opastusta. Lisäksi valaistun osuuden varrelle on tarkoitus asentaa laajoille käyttäjäryhmille
soveltuvia ulkoliikuntavälineitä.
Liikuntatoimi korostaa, että ulkoilureitteihin panostaminen on jatkossakin perusteltua, sillä ulkoilureitit ovat kevyen liikenteen väylien
ohella suomalaisten suosituimpia liikuntapaikkoja. Lisäksi luontoliikunnalla on perinteisesti ollut vankka asema suomalaisessa liikuntakulttuurissa.
Toisaalta liikuntatoimi kuitenkin katsoo, ettei kirkonkylän hiihtolatuverkoston varsinaiselle laajentamiselle ole tällä hetkellä edellytyksiä.
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime keväänä (Vapsivlk
16.05.2019 § 16) supistaa liikuntatoimen latupuolen vastuualuetta
siten, että Lapinkylän reitin talvikunnossapidosta luovuttiin. Lapinkylän reitin katsottiin sitovan liikuntatoimen latupuolen rajallisia resurs-
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seja liikaa saavutettuun hyötyyn nähden. Yleisesti ottaen voidaan todeta, ettei latuverkoston ylläpitäjän kannata ottaa vastuulleen sellaisia latuosuuksia, joiden asianmukaiseen kunnostukseen se ei kykene täysipainoisesti sitoutumaan. Hieman suppeampi ja hyvin hoidettu latuverkosto on hiihtäjien kannalta huomattavasti parempi kuin
laaja ja huonosti hoidettu verkosto.
Liikuntatoimella on kirkonkylällä käytössään kaksi latukonetta, joista
toinen on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Todennäköisesti
kirkonkylän latuja kunnostetaan tulevaisuudessa yhdellä latukoneella. Vapaan sivistystyön lautakunnan viimekeväisen päätöksen myötä
kirkonkylän latuverkosto on nyt laajuudeltaan sikäli optimaalinen, että koko verkosto ennätetään kunnostamaan yhdellä latukoneella tarvittaessa päivittäin. Latuverkoston merkittävä laajentaminen edellyttäisi käytännössä sitä, että liikuntatoimella pitäisi olla kirkonkylällä
käytettävissään kaksi hyväkuntoista latukonetta, jotta koko latuverkoston asianmukainen kunnostus kyettäisiin järjestämään.
Liikuntatoimen latupuoli ei siis kykene nykyisten resurssiensa puitteissa ottamaan hoitaakseen uusia merkittäviä latuosuuksia. Liikuntatoimi esittää, että latuverkoston laajentamisen sijaan voimavarat
kohdistetaan muihin sellaisiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka edistävät kuntalaisten ulkoilumahdollisuuksia kirkonkylällä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin
laatiman selvityksen vastaukseksi kirkonkylän hiihtolatuverkoston
laajentamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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Aloite kirjaston kehittämiseksi/Salmi
161/10.03.02/2017, 114/10.03.02/2015
Vapsivlk 28.06.2017 § 37
(Lisätietoja vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Kittilän kunnanvaltuusto on saanut Jukka Salmen kuntalaisaloitteen
27.3.2017 koskien kirjaston kehittämissuunnitelmaa, jossa tulee
huomioida uuden kirjastolain (1.1.2017) keskeinen tavoite lisätä lukemiskulttuuria, tiedon käyttöä ja aktiivista kansalaisuutta. Aloitteessa todetaan, että tehtävän korjausrakentamisen yhteydessä kirjastoa ja sen tiloja on suunniteltava monipuoliseen käyttöön. Aloitteessa todetaan: Kehitetään koulualueen ”pajarakennuksesta” kädentaitojen monitoimitila ja kirjastosta kulttuurin ja sivistyksen monitoimitila
–kittiläläisten olohuone, joka viihtyisyydellään saa matkailijankin
poikkeamaan.
Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg on pyytänyt vs. sivistystoimenjohtajaa kokoamaan työryhmän, joka laittaa suunnittelu- ja kehitystyön alulle. Työryhmä on aloittanut työnsä 1.6.2017. Työryhmän kokoonpano on seuraava: vs. sivistys- toimenjohtaja Anne Onnela
(pj.), tekninen johtaja Lauri Kurula, yläkoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Liinus Lehtola, elinkeinojohtaja Katariina Palola,
kirjastotoimenjohtaja Raili Sirkka, lukion ja yläkoulun rehtori Janne
Ylinampa. Työryhmään kutsutaan asiantuntijoita ja osallistujia mukaan tarvittaessa ja kokoonpano tarkentuu suunnittelun edetessä.
Suunnittelutyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi tehty
aloite, kirjastoremontin talousarvioteksti ja korjausrakennus- hankkeen kokonaiskuva, jolloin pohdittiin mahdollisten muiden hankkeiden yhdistämistä yhdeksi suuremmaksi hankkeeksi. Yksi suurempi
hanke toisi työryhmän mielestä synergiaetuja: yhdessä hyödynnettävät tilat, laskennallisesti saavutettava neliöiden hyöty- käyttö, yhteisöllisyys, sosiaalisen kanssa käymisen lisääntyminen, Koko kylä yhdessä –ajattelumalli. Työryhmä totesi, että ajattelutapojen muutosta
tarvitaan, mutta aloitteen pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan uudenlaista sosiaalisen toiminnan monitoimitaloa, oppimisympäristöä
ja tulevaisuuden kirjastoa.
Työryhmä pohti myös Kirkonkylän keskustan kehittämisprojektista
sekä nuorten ja päättäjien keskustelufoorumista saatujen ideoiden
näkökulmasta sekä vanhojen tilojen uudelleen käyttöä että olemassa olevien toimintojen sijoittamista uudella tavalla, jolloin keskustan
yleisilme säilyy vireänä ja aktiivisena.
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Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta kiittää Jukka Salmea ansiokkaasta
aloitteesta ja päättää lähettää sekä Salmelle että kunnanhallitukselle
tiedoksi aloitteen pohjalta käynnistetyn työn.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 15.08.2017 § 264
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi vapaan sivistyslautakunnan
päätöksen Jukka Salmen aloitteesta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Vapsivlk 12.03.2020 § 9
Kunnan investointiosassa on tälle vuodelle varattu kirjastorakennuksen peruskorjaukseen 50 000 € sisältäen kuntotutkimuksen ja suunnitelmien laadinnat. Vuosille 2021 ja 2022 talousarvion suunnitelmassa on varattu rakentamiseen kummallekin vuodelle 400 000 €.
Peruskorjauksen lähtökohtana on remontoida kirjastoa niin, että tiloja voidaan käyttää monipuolisesti. Kirjaston katto on uudistettava kokonaan ja siinä yhteydessä katon korottaminen akustiikaltaan sopivaksi esim. konserttien pitämiseksi on järkevää. Myös tilojen suunnittelu monipuolisesti käytettäväksi mahdollistaa laajempien näyttelyiden pitämisen kuin mitä tällä hetkellä on mahdollista.
Kirjaston nykyaikaa on pidentää aukioloaikaa sekä aamusta että illasta. Omatoimikirjaston käyttöönotto mahdollistaisi aukioloaikojen
pidentämisen. Valvotusti kirjastokortin ja pin-koodin avulla asiakkaat
pääsevät hyödyntämään kirjaston palveluita silloinkin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla.
Kirjaston yhteydessä on asunto, josta muutostöillä voisi hyödyntää
kirjaston omaan tapahtumatuotantoon sekä muiden esim. yhdistysten pienimuotoisen kokoontumiseen.
Kirjasto sijaitsee erinomaisella paikalla, joten kunnan infopiste sopii
sinne hyvin. Ulkoisen ilmeen uudistamisella saadaan rakennukselle
näyttävyyttä. Erityisesti sisäänkäynnin rakentaminen houkuttelevaksi
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kutsuu asiakkaita poikkeamaan taloon. Myös piha-alueen tulee olla
osa uudistamista.
Aloitteen asiat ovat hyvin ajankohtaisia ja nostavat esille kiinnostavia
asioita, joihin suunnitelmien laadinnassa pyritään vastaamaan.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta toteaa, että valtuustoaloitteessa Salmen nostamat näkökulmat ovat vieläkin hyvin ajankohtaisia ja tarpeellisia. Vapaan sivistystyön lautakunnan esimiehet ovat käynnistämässä kirjastorakennuksen kehittämiseksi tarveselvityksen. Ryhmän
tehtävänä on tehdä selvitys kirjastorakennuksen ja sen toiminnan
nykyaikaistamisesta.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi;
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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Valtuustoaloite kaikille avoimen ostolaskutuksen seurantamahdollisuuden
käyttöönottamisesta
47/00.02/2016
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Jukka Salmi on tehnyt 22.1.2018 valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että Kittilän kunnassa otetaan käyttöön kaikille avoin ostolaskutuksen seurantamahdollisuus.Aloitteessa viitataan siihen, että kaikki
kunnan ostot ja maksut ovat julkisia ja että tarkastuslautakunta on
vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittänyt, että menokurin ja hyvän hallinnon vaatimusten parantamiseksi selvitetään useissa kunnissa käytössä oleva käytäntö, jossa laskut on siirretty nähtäväksi
kaikille avoimeen tietojärjestelmään. Aloitteen mukaan käytäntö lisää kunnan hankintojen avoimutta ja parantaa kuntalaisten ja luottamushenkilöiden valvontamahdollisuutta.
Controllerin toimesta on selvitetty tähän liittyen kunnissa ja kaupungeissa olevia käytäntöjä. Ostolaskutustietojen julkaisemisten yhteydessä laskuista on aina kuluneen tilivuoden jälkeen julkaistu
nk.perustiedot, eli laskuttavan yhtiön nimi, laskun summa, kirjanpidon tili, kustannuspaikka ja muut mahdolliset perustiedot. Tiedot julkaistaan kunnan www-sivujen kautta ja tiedoista voidaan tehdä erilaisia hakuja. Näiden hakujen avulla voidaan analysoida sitä, minkä
verran kunta käyttää määrärahoja erityyppisiin hankintoihin.
Jos Kittilän kunta päättää, että ostolaskutustiedot julkaistaan aina tilivuoden jälkeen kunnan www-sivujen kautta, talousosasto saa ko.
tiedoista julkaistavan aineiston tehtyä suhteellisen nopeasti ja ilman
erityisiä kustannuksia.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että:
1) Kittilän kunta julkaisee jatkossa ostolaskutustiedot www-sivujensa
kautta aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Ensimmäisen kerran julkaisu tehdään vuoden 2020 ostolaskutiedoista keväällä 2021
sen jälkeen kun tilinpäätös 2020 on valmistunut.
2) kunnanhallitus esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun
käsitellyksi.
Päätös:
__________
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Valtuustoaloite koskien kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain
perusteella järjestettävän työtoiminnan loma-aikoja ja työosuusrahan maksamista
346/05.02.08/2014
Khall 25.02.2020 § 71
Varavaltuutettu Sirkka Hangasvaara jätti valtuuston kokouksessa
3.2.2020 yhteensä seitsemän (7) valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävän työtoiminnan loma-aikoja ja työosuusrahan maksamista.
Aloitteessa todetaan:
"Pöytäkirjaote sotelk. 20.08.2013, pykälä 48
'Työosuusrahan maksamisen perusteet
Kehitysvammaisille nuorille aikuisille tai vammautuneille henkilöille
voidaan tarjota työtoimintaa. Työtoimintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltolain tai sosiaalihuoltolain perusteella.
..........Työtoiminnasta ei kerry lomia samalla tavalla, kuin työsuhteisesta palkkatyöstä. Työtoiminnasta voidaan kuitenkin maksaa ns. loma-ajasta työosuusrahaa enintään 1 kk ajan.'
Aloite
Teen valtuustoaloitteen, että loma-ajat ovat seuraavat:
-Kesäloma-aika 20 pv.
-syysloma-aika 5 pv.
-kevätloma-aika 5 pv.
yhteensä 30 pv.
Työosuusrahaa maksetaan näiltä päiviltä 12 €/pv.
Kittilän kuntastrategiassa todetaan, että noudatetaan yhdenvertaisuutta, tasapuolisuutta ja työhyvinvointia.
Inhimillisyydessä -aito välittäminen ihmisestä- mahdollisuuksien tarjoaminen erilaisuudesta huolimatta."
Kunnanjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta valmistelee asian. Vastuuhenkilönä on
perusturvajohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
26.2.2020 §:n 11 kohdalla ja hyväksynyt työosuusrahan maksami-
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sen perusteet 1.4.2020 alkaen.
Pöytäkirjanote päätöksestä liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 26.2.2020 § 11
tiedoksi;
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 8

Pöytäkirjanote Sotelk 26.2.2020 § 11 Työosuusrahan
maksamisen perusteet 1.4.2020 alkaen
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23
Tuomas Kääriäisen ero valtuuston tilapäisen kokoonpanon (VM:n päätös 19.6.2018)
varajäsenyydestä
113/00.00.01/2017
Khall
Tuomas Kääriäinen on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimista
paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Tuomas Kääriäinen on kuntalaislistan 2. varavaltuutettu kunnanvaltuuston tilapäisessä kokoonpanossa.
Kuntalain 70 §:n 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen
on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Edellä mainitun mukaisesti Kääriäinen menettää vaalikelpoisuutensa
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päätää
1) esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa Tuomas Kääriäisen menettäneen vaalikelpoisuutensa Kittilän kunnan valtuuston tilapäisen kokoonpanon varajäsenyydestä
2) esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Tuomas
Kääriäiselle Kittilän kunnan valtuuston tilapäisen kokoonpanon varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
3) todeta, ettei keskusvaalilautakunnan mukaan Kuntalaislistalta ole
enää yhtään henkilöä nostettavissa varavaltuutetuksi Kääräisen tilalle.
Päätös:
__________
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Tuomas Kääriäisen ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja uuden 1.
varajäsenen vaali
113/00.00.01/2017
Khall
Tuomas Kääriäinen on pyytänyt eroa kunnallisista luottamustoimista
paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Tuomas Kääriäinen on keskusvaalilautakunnan 1. varajäsen.
Kuntalain 70 §:n 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen
on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Edellä mainitun mukaisesti Kääriäinen menettää vaalikelpoisuutensa
paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa Tuomas Kääriäisen menettäneen vaalikelpoisuutensa Kittilän kunnan keskusvaalilautakuntaan.
2) esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Tuomas
Kääriäiselle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
3) esittää, että valtuusto valitsee 1. varajäsenen keskusvaalilautakuntaan Tuomas Kääriäisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:
__________
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25
Kinisjärvi-Vuoma kyläyhdistyksen hankeaikainen lainahakemus
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys anoo 23.3.2020 saapuneella hakemuksellaan hankeaikaista lainaa kahden eri hankkeen toteuttamiseen yhteensä 5.400 euroa.
Nuorten näköistä toimintaa -hankkeeseen kyläyhdistys on jo saanut
Leader Tunturi-Lapilta myönteisen rahoituspäätöksen ja hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 4.590 euroa. Omavaraisuutta kyliin
-hankkeeseen kyläyhdistys jätti kaksi hankehakemusta. Hankkeet
osuvat aikataulullisesti samalle vuodelle ja maksatukset syksyyn
2020. Hankkeet on tarkoitus toteuttaa kevään ja kesän 2020 aikana.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistykselle hankeaikaisen lainan 5.400 euroa 0,1 %:n vuotuisella korolla. Kyläyhdistys maksaa lainan takaisin
Kittilän kunnalle saatuaan hankemaksatuksen tililleen, viimeistään
vuoden 2020 loppuun mennessä.
Päätös:
__________
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Hallintosäännön muuttaminen
43/00.01.01/2019
Khall
Korona-epidemia on tehnyt ajankohtaiseksi tarpeen aikaansaada
mahdollisuus sähköisten kokousten pitämiseen. Sähköiseen kokoukseen voi osallistua esimerkiksi karanteenissa oleva luottamushenkilö.
Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja
ääniyhteydessä. Yhdenvertaista näkö- ja ääniyhteyttä voidaan pitää
tarpeellisena lähinnä kokoustyöskentelyn vaatiman vuorovaikutuksen vuoksi. Suomen Kuntaliitto katsoo, että sähköinen kokous voidaan pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydessä. Koska valtuuston kokoukset ovat julkisia, on sähköisen kokouksen seuraamista varten varattava tila, jossa osallistujat näkyvät
tilassa olevalla näytöllä tai sähköinen kokousnäkymä voidaan yhdistää avoimeen tietoverkkoon kunnan verkkosivuilta seurattavaksi.
Kuntalain 100 §:n mukainen sähköinen päätöksentekomenettely tarkoittaa ajasta ja paikasta riippumatonta, suljetussa tietojärjestelmässä tapahtuvaa päätöksentekoa, joka tapahtuu jo ennen kokousta.
Asiat siirtyvät varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen
sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Menetelmä edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Sähköinen päätöksentekomenettely ei sovellu valtuuston kokouksiin.
Suomen Kuntaliiton hallintosääntömalli sisältää mahdollisuuden
sähköiseen kokousmenettelyyn. Asia pitää kirjata sekä valtuuston
toimintaa koskevaan lukuun että yleiseen päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevaan lukuun.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on tullut tarpeen lisätä kunnanjohtajan toimivaltuuksia toimialajohtajien määräaikaisia viransijaisuuksia täytettäessä.
Kunnanjohtaja:
1) Kunnanhallitus päättää tehdä kunnanvaltuustolle seuraavan päätösesityksen:
Valtuusto päättää lisätä Kittilän kunnan hallintosäännön 90 §:ään
uuden 2 momentin sekä 127 §:ään uuden 2 momentin:
90 § Valtuuston päätöksentekotavat
Valtuusto käsittelee asiat varsinaisessa kokouksessaan, jossa ko-
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koukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston
sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että valtuuston sähköiset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat
ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
126 §
Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa.
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
Hallintosääntö luku 3. henkilöstöorganisaatio 14 § Kunnanjohtaja:
lisätään kohta 15:Kunnanjohtaja päättää toimialajohtajien määräaikaisista viransijaisuuksista alle vuodeksi.
Hallintosääntö 3 luku. henkilöstöorganisaatio 18 § 3. momentti. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien sijaiset, mikäli toimialajohtaja
on poissa tai esteellinen
46 § Palvelussuhteeseen ottaminen. Lisätään kohta: Kunnanjohtaja
päättää toimialajohtajien palkkaamisesta määräaikaisesti (alle vuosi)
Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen. Tämä
sillä varauksella, että valtuusto pystyy pitämään kokouksen huhtikuussa.
2) Kunnanhallitus päättää, että hallintosäännön kokonaisuudistus
tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn kesään 2020 mennessä
Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen. Tämä
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sillä varauksessa, että valtuusto pystyy pitämään kokouksen huhtikuussa.
Päätös:
__________
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27
Toimialajohtajien sijaisten määrääminen
47/00.02/2016
Khall 13.02.2018 § 65
(Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnan hallintosäännön 18 §:n 3 mom mukaan kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan
tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.
Voimassa olevaan päätökseen on tullut muutostarve virkanimikkeen
(controller) ja sivistystoimen mahdollisen esteellisyystilanteen vuoksi.
Hallintosäännön 18 §:ssä säädetään toimialajohtajista, jotka vastaa
toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.
Kunnanhallituksen alaista hallinto-osaston toimintaa johtaa hallintojohtaja.
Kunnanhallituksen alaista talousosastoa johtaa controller.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaista toimialaa johtaa perusturvajohtaja.
Koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan alaista toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja.
Teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja.
Kideven johtokunnan alaista elinkeinopalvelujen toimialaa johtaa
elinkeinojohtaja.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää määrätä toimialajohtajien sijaiset seuraavasti:
Hallintojohtajan sijainen on controller.
Controllerin sijainen on hallintojohtaja.
Perusturvajohtajan sijainen on terveyskeskuksen johtava lääkäri.
Sivistystoimenjohtajan sijainen on yläkoulun apulaisrehtori.
Teknisen johtajan sijainen on kiinteistöpäällikkö.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Khall 26.02.2019 § 54
Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830
Rehtorikokous on esittänyt sivistystoimenjohtajan varahenkilöksi yläkoulun ja lukion rehtoria 1.4.2019 lukien.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että sivistystoimenjohtajan sijainen 1.4.2019
lukien on yläkoulun ja lukion rehtori.
Päätös:
Khall 26.2.2019 §:n 61 kohdalla todettu ja kirjattu tähän asiaan liittyen seuraavaa:
"Kokouksen alussa esityslistan asia nro 18 (pöytäkirjan § 61) päätettiin käsitellä kokouksessa kolmantena asiana ja asia nro 11 (§ 54)
neljäntenä asiana.
Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian ja
esityslistan asian nro 11 (§ 54) käsittelyn ajaksi viitaten tämän asian
osalta hallintolain 28 §:n 1 momentin 7. -kohtaan ja §:n 54 osalta
hallintolain 28 §:n 1 momentin 1. -kohtaan.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian ja esityslistan asian nro 11 (§ 54)
käsittelyn ajan toimi controller Tuija Lång."
Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Koronaepidemian vuoksi on määriteltävä sijaisuudet uudelleen, tällä
varmistetaan kunnan toimintakyky myös mahdollisten poissaolojen
varalle.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää määritellä sijaiset seuraavasti:
Hallintojohtajan ensimmäinen sijainen on controller ja toinen sijainen
on henkilöstöpäällikkö.
Controllerin ensimmäinen sijainen on hallintojohtaja ja toinen sijainen on elinkeinojohtaja.
Perusturvajohtajan ensimmäinen sijainen on terveyskeskuksen johtava lääkäri ja toinen sijainen on hoivapalvelupäällikkö.
Sivistystoimenjohtajan sijainen on yläkoulun ja lukion rehtori ja toinen sijainen yläkoulun apulaisrehtori.
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Teknisen johtajan ensimmäinen sijainen on kiinteistöpäällikkö ja toinen sijainen on maanmittausteknikko.
Elinkeinojohtajan ensimmäinen sijainen on projektipäällikkö 1 ja toinen sijainen on projektipäällikkö 2.
Päätös:
__________
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Perusturvajohtajan virkavaali
458/01.01.01/2019
Khall 11.02.2020 § 44
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnassa on ollut haettavana perusturvajohtajan virka.
Perusturvajohtajan tehtävänä on johtaa Kittilän kunnan sosiaali- ja
terveystoimen toimialuetta.
Perusturvajohtajalta edellytetään virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta sosiaali- ja terveystoimen tehtävistä. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja
kykyä sekä halua kehittää aktiivisesti toimialueen prosesseja.
Viranhakuilmoitus julkaistiin Kittilän kunnan internet-sivujen,ilmoitustaulun ja kuntatiedotteen lisäksi Kuntarekryn sivuilla,
TE-palvelut.fi-sivuilla, Lapin Kansassa sekä Kuntalehden internet-sivujen avoimet työpaikat -osiossa. Hakuaika päättyi 29.1.2020 klo
15.00. Määräaikaan mennessä saapui 12 hakemusta.
Perusturvajohtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt:
Aspelund Taina, hallintotieteiden maisteri
Aunio Eeva Pauliina, sairaanhoitaja YAMK
Haaraniemi Timo, Master of Health Care YAMK
Hietanen Katja, kasvatustieteiden maisteri
Huilaja Tiina, yhteiskuntatieteiden maisteri
Ihantola Mervi, terveystieteiden maisteri
Kiili Johanna, proviisori, yhteiskuntatieteiden maisteri
Lyttinen Emilia, sairaanhoitaja AMK
Muotka Maria Anni, hammaslääketieteen lisensiaatti, YTM
Olli Sirkka-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri
Peteri Juha, terveystieteen maisteri
Toivola Juha Tapani, sosionomi YAMK
Perusturvajohtajan alustava valinta-aikataulu:
Ti
Ma
Ti
Ma

11.2. klo 14
17.2. klo 12-15
25.2. klo 14
2.3.

Kh haastatteluun kutsuttavien valinta
Haastattelut Kittilän kunnantalo
Kh esitys valtuustolle
Kunnanvaltuusto perusturvajohtajan vaali
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Kunnanjohtaja:
1) Kunnanhallitus nimeää perusturvajohtajan haastatteluryhmään
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan, perusturvajohtajan ja controllerin
2) ja päättää kutsua haastatteluun hallintotieteiden maisteri Taina
Aspelundin, yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Huilajan ja yhteiskuntatieteiden maisteri Sirkka-Liisa Ollin.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa viran hakuaikaa. Aiemmin
tulleet hakemukset huomioidaan virkavaalissa.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Khall 10.03.2020 § 88
Jatkettuna hakuaikana 13.2. - 28.2.2020 perusturvajohtajan virkaa
hakivat seuraavat viisi henkilöä:
Kannisto Mia, yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri
Nikkinen Jouko, oikeustieteen maisteri
Tiuraniemi Harri, yhteiskuntatieteiden maisteri
Vesterinen Kerttu Anneli, yhteiskuntatieteiden maisteri
Ylitalo Sanna, yhteiskuntatieteiden maisteri
Virkaan aiemmin hakeneista Juha Peteri on kuntaan 12.2.2020 saapuneella sähköpostiviestillä peruuttanut hakemuksensa.
Näin hakijoita on kaikkiaan 16 henkilöä:
Aspelund Taina, hallintotieteiden maisteri
Aunio Eeva Pauliina, sairaanhoitaja YAMK
Haaraniemi Timo, Master of Health Care YAMK
Hietanen Katja, kasvatustieteiden maisteri
Huilaja Tiina, yhteiskuntatieteiden maisteri
Ihantola Mervi, terveystieteiden maisteri
Kannisto Mia, yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri
Kiili Johanna, proviisori, yhteiskuntatieteiden maisteri
Lyttinen Emilia, sairaanhoitaja AMK
Muotka Maria Anni, hammaslääketieteen lisensiaatti, YTM
Nikkinen Jouko, oikeustieteen maisteri
Olli Sirkka-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri
Tiuraniemi Harri, yhteiskuntatieteiden maisteri
Toivola Juha Tapani, sosionomi YAMK
Vesterinen Kerttu, yhteiskuntatieteiden maisteri
Ylitalo Sanna, yhteiskuntatieteiden maisteri
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Perusturvajohtajan virkavaalin aikataulu:
Ti
10.3. klo 14
Ma 16.3. klo 9 - 18
Ti
31.3. klo 14
Ma 6.4. klo 14

Kh haastatteluun kutsuttavien valinta
Haastattelut Kittilän kunnantalolla tai Skype
-yhteys
Kh esitys valtuustolle
Kunnanvaltuusto perusturvajohtajan virkavaali

Kunnanjohtaja:
1) Kunnanhallitus nimeää perusturvajohtajan haastatteluryhmään
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja perusturvajohtajan ja valtuuttaa haastatteluryhmän nimeämään haastateltavista henkilöt mahdolliseen soveltuvuusarviointiin
2) ja päättää kutsua haastatteluun hallintotieteiden maisteri Taina
Aspelundin, yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Huilajan, yhteiskuntatieteiden maisteri Sirkka-Liisa Ollin, oikeustieteen maisteri Jouko
Nikkisen, yhteiskuntatieteiden maisteri Harri Tiuraniemen, yhteiskuntatieteiden maisteri Kerttu Vesterisen, yhteiskuntatieteiden maisteri
Sanna Ylitalon ja yhteiskuntatieteiden maisteri Mia Kanniston.
Päätös:
Kunnanjohtaja Antti Jämsén täydensi esitystään niin, että haastattelut pidetään keskiviikkona 18.3.2020 klo 9-18 Kittilän kunnantalolla
tai Skype-yhteydellä.
Kunnanjohtaja täydensi esitystään niin, että kutsutaan haastatteluun
myös kasvatustieteiden maisteri Katja Hietanen.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn esityksen yksimielisesti.
__________
Khall
Toimielin noudattaa viranhaltijan ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia
koskevia säännöksiä, joten kyseessä on virkavaali. Se on aina
enemmistövaali, jossa vain yksi on valittava.
Jos joku valitaan sen varalle, ettei virkaan valittu ota virkaa vastaan,
tämäkin vaali suoritetaan erikseen. Valituksi tulee se, joka on saanut
eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Viranhaltijalain 12 §:n mukaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan eikä virkasuhteen aikana ilman hyväksyttävää perustetta
asettaa hakijoita eikä viranhaltijoita eri asemaan iän, terveydentilan,
vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden,
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sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.
Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Siitä,
mitä syrjinnän käsitteellä tarkoitetaan, vastatoimien kiellosta ja todistustaakasta syrjintäasiaa käsiteltäessä säädetään yhdenvertaisuuslaissa (21/2004).
Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta
siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan
tosiseikkaan tai oletukseen.
Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on
ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun
sekä mainittava sovelletut säännökset.
Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos:
1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista;
2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia;
Vaikka päätöksen perustelut voidaan hallintolain 45.2 §:n mukaan
jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia, hyvä hallintotapa edellytti KHO
29.7.2008 T 1772, että virkaa tai tehtävää hakeneen henkilön riitauttaessa tällaisen päätöksen sen perustelut esitetään oikaisuvaatimusvaiheessa tai viimeistään hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa.
Virkaan aiemmin hakeneista ovat Tiina Huilaja kuntaan 17.3.2020 ja
Mia Kannisto kuntaan 18.3.2020 saapuneilla sähköpostiviesteillä peruuttaneet hakemuksensa.
Hakijoita on edellä mainittujen peruutusten jälkeen kaikkiaan 14
henkilöä:
Aspelund Taina, hallintotieteiden maisteri
Aunio Eeva Pauliina, sairaanhoitaja YAMK
Haaraniemi Timo, Master of Health Care YAMK
Hietanen Katja, kasvatustieteiden maisteri
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Ihantola Mervi, terveystieteiden maisteri
Kiili Johanna, proviisori, yhteiskuntatieteiden maisteri
Lyttinen Emilia, sairaanhoitaja AMK
Muotka Maria Anni, hammaslääketieteen lisensiaatti, YTM
Nikkinen Jouko, oikeustieteen maisteri
Olli Sirkka-Liisa, yhteiskuntatieteiden maisteri
Tiuraniemi Harri, yhteiskuntatieteiden maisteri
Toivola Juha Tapani, sosionomi YAMK
Vesterinen Kerttu, yhteiskuntatieteiden maisteri
Ylitalo Sanna, yhteiskuntatieteiden maisteri
Oheismateriaalina on hakijayhteenveto, ansiovertailu ja hakemusasiakirjat.
Haastatteluryhmä haastatteli 18.3.2020 perusturvajohtajan virkaan
hakeneista seuraavat:
Sirkka-Liisa Olli
Kerttu Vesterinen
Taina Aspelund
Harri Tiuraniemi
Jouko Nikkinen
Katja Hietanen
Sanna Ylitalo
Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti kokonaisarvioinnin
perusteella lähettää soveltuvuustesteihin hakijoista Sirkka-Liisa Ollin ja Harri Tiuraniemen, joiden soveltuvuusarviointitiedot saadaan
ennen kunnanhallituksen kokousta. Tästä johtuen ehdotus valittavasta henkilöstö annetaan vasta kunnanhallituksen kokouksessa.
Kittilän kunnan hallintosäännön palvelussuhteeseen ottaminen 46 §
mukaan perusturvajohtajan valinta kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. Virka täytetään ehdollisena, kunnes hakija esittää terveydentilastaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Kunnanjohtaja:
Esitys annetaan kokouksessa.
Päätös:
__________
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29
Kunnanvaltuuston kokouksen 2.3.2020 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen päätösten laillisuuden valvonta.
''Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.''
Kunnanvaltuuston kokouksessa 2.3.2020 käsiteltiin seuraavat asiat:
§8
§9
§ 10
§ 11

§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Aloite HINKU-verkostoon liittymisestä
Kiinteistöjen rakennuttaminen ja omistaminen
Perustettavat opettajan virat opetustoimessa
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös liittyen Kittilän
kunnanvaltuuston päätökseen 13.12.2017 § 93 ottaa
Kittilän vs. kunnanjohtajan virkasuhteeseen Sanna
Ylinampa
Valtuustoaloite kunnanhallituksen päätös 29.10.2019 §
307 Kiinteistöjen ostaminen Tornator Oyj:ltä (Kätkälä ja
Yliniva)
Vastaus Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen koskien maakuntauudistusta ja
sote-uudistusta
Vastaus aloitteeseen koskien kehitysvammaisten
ihmisten asumispalvelun järjestämistä
Puheenvuorot ja valtuustoaloite/Kvalt 2.3.2020

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa valtuuston 2.3.2020 päätökset § 8 - § 15 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön
Päätös:
__________
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30
Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin
121/01.01.01/2017
Khall
Kuntalain 92 §:n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksenpuheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnanviranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
kuntalainnojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen
tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan kunnanhallituksella ei ole
otto-oikeutta Revontuli-opiston jaoston päätöksiin. Otto-oikeutta ei
myöskään ole niihin päätöksiin, jotka ovat kuntalain 92 §:ssä rajattu
otto-oikeuden ulkopuolelle.
Hallintosäännön 40 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksenalaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätökset ilmoitetaan ao. lautakunnalle.
23.3.2020 mennessä on valmistuneet seuraavat lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:
- Vapaan sivistystyön lautakunta 12.3.2020
- Tekninen lautakunta 17.3.2020
- Toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 4. - 24.3.2020
Oheismateriaali
- asialistat lautakuntien kokouksista
- viranhaltijoiden päätösluettelo
- päätös Teknlk 17.3.2020 § 32 Yhdyskuntainsinöörin toimi
Tekninen johtaja Lauri Kurula on toimittanut kirjaamoon 18.3.2020
päivätyn kirjelmän, jolla on pyytänyt harkittavaksi otto-oikeuden käyttämistä teknisen lautakunnan 17.3.2020 § 32 tekemään päätökseen,
joka koskee yhdyskuntainsinöörin toimen täyttämistä.
Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee
asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
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Kunnanjohtaja Antti Jämsen on ilmoittanut esteellisyydestään asiassa, joten esittelijänä asiassa toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti
vs. hallintojohtaja.
Vs. hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.
Teknisen johtajan kirjelmään 18.3.2020 liittyen todettakoon, että teknisen lautakunnan päätös 32 § yhdyskuntainsinöörin toimea koskien
on keskeneräinen asia. Kyseessä on Kuntalain 136 § mukainen
asian valmistelu. Tekninen lautakunta on muutoksenhakuohjeessaan määritellyt tällä perusteella muutoksenhakukiellon.
Päätös
__________
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Kunnanhallitus
Aika

Tiistai 31.03.2020 klo 14:00

Paikka

Kunnantalo, valtuustosali

Käsiteltävät asiat
Asia
31

32

33

34

Otsikko
Yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän
kevätyhtymäkokoukseen
Kutsu valmisteluistuntoon Rovaniemen hovioikeudessa
28.4.2020 asiassa R 19/752, kunnan edustajan
valitseminen
Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva
tasa-arvolain mukainen hyvitys ja vahingonkorvauslakiin
perustuva ansionmenetyskorvaus
Valtuustoaloite liittyen Lapin KO:een 12.2.2020 vireille
tulleeseen Kittilän kunnan päätöksentekoa koskevaan
rikosasiaan R 20/289 ja luottamushenkilöiden
vetäytymiseen luottamustoimen hoitamisesta

Sivu
2

3

4

7
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31
Yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän
kevätyhtymäkokoukseen
113/00.00.01/2017
Khall
(Lisätietoja kunnanjohtaja Antti Jämsén , puh 040 745 9830)
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään
keskiviikkona 22.4.2020 alkaen klo 10.00. Kokouspaikka ilmoitetaan
myöhemmin.
Kunnanhallitus on valinnut 29.8.2017 §:n 276 kohdalla Ounastähti
Kehittämiskuntayhtymän yhtiökokousedustajiksi Paula Nevalaisen ja
varalle Vuokko Mäntymaan. Valtiovarainministeriön 19.6.2018 päätöksellä Paula Nevalainen ja varaedustaja Vuokko Mäntymaa on pidätetty kunnan luottamustoimista ja päätöksen mukaan (s. 10-11)
luottamustoimesta pidättäminen koskee myös niitä kuntayhtymän
toimielimiä sekä valtion luottamustoimia, joihin kunta on valinnut
edustajansa. Näin ollen Nevalaisen ja Mäntymaan tilalle on
22.4.2020 pidettävään kevätyhtymäkokoukseen valittava uusi yhtymäkokousedustaja ja varaedustaja.
Kokouksen esityslistalla ovat mm. Tilinpäätös 31.12.2019 ja tilikauden tuloksen käsittely. Kokouskutsu esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän
kevätyhtymäkokoukseen yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.
Päätös:
__________
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32
Kutsu valmisteluistuntoon Rovaniemen hovioikeudessa 28.4.2020 asiassa R 19/752,
kunnan edustajan valitseminen
287/00.02/2019
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Rovaniemen hovioikeudelta on saapunut Kittilän kunnan kirjaamon
kautta kutsu suulliseen valmisteluistuntoon 28.4.2020 klo 10 alkaen
Rovaniemen hovioikeudessa asiassa R 19/752.
Valmisteluistunnon on tarkoitus selventää ja käsitellä hovioikeusistuntoon liittyviä kysymyksiä, todistelun kohdentumista ja pääkäsittelyn aikataulutusta. Lisäksi valmisteluistunnossa käsitellään riidattomia ja riitaisia kysymyksiä. Asiamiehellä tulee olla valtuudet ilmoittaa
riidattomat asiat päämiehensä puolesta.
Kittilän kunta kutsutaan istuntoon asiamiehen edustamana videoyhteydellä. Valmisteluistunto voidaan toimittaa kunnan poissaolosta
huolimatta.
Kunnanhallituksen on syytä keskustella kunnan edustajasta asian
suhteen.
Kunnanjohtaja:
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös:
__________
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33
Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva tasa-arvolain mukainen hyvitys
ja vahingonkorvauslakiin perustuva ansionmenetyskorvaus
55/01.01.01/2015
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Asian taustaa:
Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 5.2.2020 liittyen Kittilän kunnanvaltuuston päätökseen 13.12.2017 (93 §) ottaa Kittilän
kunnanjohtajan virkasuhteeseen Sanna Ylinampa ajalle
1-1-2020-31.12.2018.
Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Harri Mattilan valituksesta Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen, jolla hallinto-oikeus ja hylännyt
Harri Mattilan valituksen valtuusto päätöksestä ja velvoittanut hänet
korvaamaan Sanna Ylinamman oikeudenkäyntikuja 1000 eurolla viivästyskorkoineen.
Kittilän kunta on velvoitettu korvaamaan Harri Mattilan oikeudenkäyntikuluja 1500 eurolla viivästyskorkoineen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Sanna Ylinamman vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Kittilän kunnanhallitus on merkinnyt asian tiedoksi kokouksessaan
2.3.2020.
Harri Mattilan korvausvaatimus
Harri Mattila on Kittilän kirjaamoon saapuneella kirjeellään 6.3.2020
vaatinut Kittilän kuntaa suorittamaan Tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa lisättynä korkolain
mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.Mattila perustaa valituksensa tasa-arvolain 7 §:ään (kielletty syrjintä).
Mattila viittaa valituksessaan myös tasa-arvolain 1 § ja 4 §:ään sekä
6 §:ään.Mattilan näkemyksen mukaan Kittilän kunta on rikkonut tasa-arvolain 7 § asetettua sukupuolen syrjinnän kieltoa ja 8 § työhönoton syrjinnän kieltoa. Viittauksia on myös tasa-arvolain 8 §:ään.
KHO:n päätös on Mattilan mukaan vahvistanut Kittilän kunnan syyllistyneen työsyrjinnän kiellon rikkomiseen.
Mattila vetoaa vahingonkorvausvaateessaan tasa-arvolain 11 §:ään,
jonka mukaan se, joka on rikkonut 8 §:ssä tarkoitettua syrjinnän kieltoa, on velvollinen maksamaan loukatulle hyvitystä.Mattilan mukaan
kunta on lainvastaisen päätöksen lisäksi jälkikäteisten päätösperus-
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telujen ja valituksesta annettujen selitysten ja vastineiden kautta sekä viestinnässään toteuttanut työsyrjintää virkavaalissa.
Tasa-arvolain 12 § mukaan hyvitystä on vaadittava kanteella, joka
on pantava vireille käräjäoikeudessa. Työhönottotilanteessa kanne
on nostettava vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.
Mattilan mukaan menettelyn luonne ja pitkäkestoisuus ja negatiivinen julkisuus puoltaa hyvityskorvauksen enimmäismäärän eli 18 130
euron maksamista.
Vastaavasti Harri Mattila on vaatinut vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyksen korvausta pääomaltaan yhteensä 100 000
euroa lisättynä korkolain mukaisella 7 % vuotuisella viivästyskorolla
KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään
saakka.
Korkeimman hallinto-oikeuden näkemys tasa-arvon soveltamisesta
arvioi, että Mattila on jätetty valitsematta kunnanjohtajan virkaan sukupuolensa vuoksi. Asiassa on syntynyt tasa-arvolain 8 § 1 momentit 1 kohdassa tarkoitettu syrjintäolettama. Kittilän kunnanvaltuuston
menettely kunnanjohtajan virkasuhteen täyttämisessä on tasa-arvolain 7 § mukaisena kiellettynä syrjintänä.
Edellä mainitusta johtuen Kittilän kunnan tulee harkita suorittavaksi
tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18
130 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään
saakka.
Vahingonkorvauksen osalta peruslähtökohtana voidaan pitää Vahingonkorvauslain 3:2,2 ”tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus
huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu”. Tässä tapauksessa Kittilän kunnan toiminnassa ei ollut tuottamusta. Se että KHO on päätynyt hallintopäätöksen kumoamiseen ei
vielä sinällään osoita tuottamuksen olemassaoloa.
Harri Mattila on vaatinut vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyksen korvausta pääomaltaan yhteensä 100 000 euroa lisättynä korkolain mukaisella 7 % vuotuisella viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.
Vaaditun vahingonkorvauksen määrää on syytä sovitella. Lähtökohtaisesti voitaneen todeta, että ansionmenetystä ei voi korvata jos
korvattavaa menetystä ei ole. Oletettavasti Harri Mattilalla on vuonna 2018 ollut ansiotuloja.
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi Harri Mattilan vaatimuksen työsyrjinnästä johtuvaa tasa-arvolain mukaista hyvitysvaadetta ja vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyshyvitysvaadetta koskien
2) päättää todeta, että Kittilän kunta on rikkonut KHO:n päätöksen
5.2.2020 mukaisesti kunnanjohtajan virkavaalissa (päätös Kvalt
13.12.2017 § 93) tasa-arvolakia ja maksaa Harri Mattilalle tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa
lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n
päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.
3) päättää valtuuttaa hallinto-osaston jatkamaan neuvotteluja Harri
Mattilan kanssa liittyen hänen vahingonkorvauslakiin perustamaansa ansionmenetyskorvausvaadetta koskien.
Lähtökohtana tässä neuvottelussa voitaneen käyttää tuomioistuinten antamia ennakkoratkaisuja vastaavantyyppisissä ansionmenetystä koskevissa tapauksissa.
4) päättää antaa hallinto-osastolle valtuudet käyttää Harri Mattilan
vahingonkorvausvaadetta koskien asiassa vahingonkorvausmenettelyyn erikoistunutta lakiasiantoimistoa Kittilän kunnan hyväksymän
lakiasiaintoimintoja koskevan puitesopimuksen mukaisesti siinä tapauksessa että neuvotteluissa ei edistytä
5) päättää, että vahingonkorvausvaadetta koskeva ansionmenetysasia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi Harri Mattilan antaman
vastauksen jälkeen
Päätös:
__________
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34
Valtuustoaloite liittyen Lapin KO:een 12.2.2020 vireille tulleeseen Kittilän kunnan
päätöksentekoa koskevaan rikosasiaan R 20/289 ja luottamushenkilöiden
vetäytymiseen luottamustoimen hoitamisesta
47/00.02/2016
Khall
Valtuuston kokouksessa 2.3.2020 OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään luottamustoimien hoitamisesta vetäytymistä niille Kittilän kunnan luottamushenkilöille, joille Lapin käräjäoikeuden tiedotteen
12.2.2020 mukaan on asetettu syytteitä rikosasiassa R 20/289.
Aloitteessa todetaan:
"Lapin käräjäoikeus tiedotti 12.2.2020 (Asianro 20/289), että Lapin
käräjäoikeuteen on 12.2.2020 tullut vireille Kittilän kunnan päätöksentekoa koskeva rikosasia R 20/289, jossa syyttäjä vaatii vastaajille rangaistusta virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta
11.8.2015 – 12.1.2016 ja 11.9.2017 – 31.10.2017.
Syytettynä on yhteensä 38 kuntapäättäjää ja entinen kunnanjohtaja.
Kuntalain 85 §:n 3 momentin mukaan ”Valtuusto voi tutkimuksen tai
oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan, jollei
hän ole itse ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoimesta”.
Esitämme, että ne Kittilän kunnan luottamushenkilöt, joita em. käräjäoikeuden tiedote koskee, vetäytyvät luottamustoimien hoitamisesta.
Siltä varalta, että rikoksista epäillyt eivät oma-aloitteisesti näin menettele, esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy pikaisesti valmistelemaan asianomaisten pidättämistä luottamustoimistaan asian käsittelyn ajaksi.
Kuntalain 85 §:n 2 momentin mukaan ”Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten
menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on
vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava
asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos
kysymyksessä on ilmeinen virkarikos”. Nyt ollaan jo paljon pidemmällä kuin siinä tilanteessa, jossa voidaan epäillä virkarikosta, sillä
syyttäjä on jo nostanut syytteet.
Kuntalain 85 §:n 4 momentin mukaan ”Valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimes-
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taan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen
vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Pidättämispäätös
voidaan panna täytäntöön heti.”
Jos valtuusto ei tee pidättämispäätöstä, valtiovarainministeriö voi viime kädessä sen tehdä siten kuin kuntalain 109 a §:ssä säädetään
eli käynnistää selvitysmenettelyn.
Me allekirjoittaneet katsomme, että kunnanvaltuuston tulee ensisijaisesti pyrkiä pitämään päätösvalta omissa käsissään ja siksi tehdä pidättämispäätös itse."
Koska enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on kunnanhallituksessa asian käsittelyssä esteellisiä ja aloitteen käsittely edellyttää tilapäisen valiokunnan nimeämistä, mikä menee valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelemana, on Kuntaliiton muistion
22.10.2018 (oheismateriaalina) mukaisesti tässä tilanteessa kunnanhallituksen asiaa enemmälti käsittelemättä syytä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistemaan aloitteen
käsittelyä eli johtaako valtuustoaloite jatkovalmisteluun.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asiaa enemmälti käsittelemättä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistemaan aloitteen käsittelyä eli johtaako valtuustoaloite jatkovalmisteluun.
Päätös:
__________

