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Mäkitalo Markku
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Rantajääskö Tapani
Salmi Jukka
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Toivanen Marita
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Hangasvaara Sirkka
Vaara Yrjö
Marttila Outi
Nikka Milja
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Kurula Lauri
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Saarela Mikko
Vanhatalo Leena
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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varajäsen
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varajäsen
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kunnanjohtaja
vs. hallintojohtaja
tekninen johtaja

Lisätiedot

Poissa esteellisen § 83

Poissa esteellisenä § 83

Poissa esteellisenä § 83
Poissa esteellisenä § 83
Poissa esteellisenä § 83

Läsnä § 83
Läsnä § 83
Läsnä § 83
Poissa esteellisenä § 97

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

§ :t 79 - 105
Valtuutettu Vuokko Mäntymaa pyysi aloitepuhevuoron kokouksen loppuun.
Valtuutettu Pekka Rajala pyysi aloitepuhevuoron kokouksen loppuun.
Valtuutettu Merja Korva pyysi puheenvuoron kokouksen loppuun.
Valtuutettu Inkeri Yritys pyysi puheenvuoron kokouksen loppuun.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron
kokouksen loppuun.
Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot pidettäväksi kokouksen
lopuksi.
Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä siten, että käsiteltiin kokouksessa
§:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Allekirjoitukset
Aki Nevalainen
Puheenjohtaja

Hanna-Maria Grandell
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin §:ien 98 - 104 osalta kokouksessa.
Tauot pidettiin: klo 14.45-14.50, 15.15-15.29, 15.51-16.05 ja 16.09-16.17.

Kittilässä 3.9.2020

Paula Nevalainen

Ahti Ovaskainen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 3.9.2020 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 3.9.2020
Hanna-Maria Grandell
Vs. hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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31.08.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 31.08.2020 § 79
Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä kokouksessa
käsiteltäväksi tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jokaiselle
valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille 25.8.2020. Esityslista on lähetetty myös kaikille varavaltuutetuille 25.8.2020.
Kokouksesta on myös ilmoitettu seuraavissa sanomalehdissä:
Kittilälehti ja Lapin Kansa. Kokousilmoitus pidetään nähtävänä myös
kunnan verkkosivuilla.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 18 valtuutettua on saapuvilla.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:
Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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31.08.2020

Pöytäkirjan tarkastaminen
Kvalt 31.08.2020 § 80
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 3.9.2020 klo 12.00
ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 3.9.2020 klo 14.0016.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kunnanvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:
Kunnanvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi
aakkosjärjestyksessä seuraavina olevat valtuutetut Paula Nevalainen ja Ahti Ovaskainen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 3.9.2020 klo 12.00.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 69
§ 73
§ 255
§ 81
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25.02.2020
17.06.2020
22.06.2020
31.08.2020

Valtuusaloite Levin alueen katujen talviaikaisen kunnossapidon seurannan saamiseksi
yleisesti nähtäville
166/02.08.00/2019
Khall 25.02.2020 § 69
Varavaltuutettu Ville Jokela jätti valtuuston kokouksessa 3.2.2020
otsikolla "Levin alueen katujen talviaikaisen kunnossapidon seuranta
saatava yleisesti nähtäville" valtuustoaloitteen, jonka oli allekirjoittanut yhteensä 16 valtuutettua/varavaltuutettua.
Aloitteessa todetaan:
"Levin alueella toimii lukuisa määrä katujen ja piha-alueiden kunnossapitäjiä talvikaudella.
Teiden aurauksista liittymiin syntyvien palteiden poisto on kiinteistön
omistajien hoidettava.
Levin alueen katujen aurauksen suorittaa yksi urakoitsija. Jos urakoitsijan käyttämän seurantajärjestelmän tehtyjen toimenpiteiden tiedot olisivat nähtävissä internetissä, voisivat kiinteistöjen pihojen puhdistajat ajoittaa oman toimintansa alueilla, joista tiet on ehditty aurata. Tällä hetkellä moni kiinteistöjen pihojen puhdistaja joutuu tekemään toisen kierroksen alueellaan pihojen puhdistamisen jälkeen
puhdistaessaan liittymät uudelleen. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia
yrittäjille, lisääntynyttä raskasta liikennettä tiestöllä ja tarpeettomia
päästöjä.
Levin alueen katujen urakoitsijalla on myös ELY-keskuksen tiet Kittilässä urakoitavana, ja näistä teistä on tehdyt toimenpiteet nähtävissä kaikille. Tämä sama aineisto Levin katujen urakasta on saatavissa Kittilän kunnalla, mutta tällä hetkellä vain urakassa sovitulla tilaajan edustajalla."
Kunnanjohtaja:
Tekninen lautakunta valmistelee asian. Vastuuhenkilönä on
tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 17.06.2020 § 73
(Lisätietoja: Tekninen johtaja, p. 040 5406 357)
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 69
§ 73
§ 255
§ 81
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Levin katujen talvikunnossapidosta vastaava urakoitsija YIT on selvittänyt tulevien talvikunnossapitokausien osalta mahdollisuuden
saada seurantajärjestelmä julkiseksi talviaikaisen kunnossapidon
osalta. Urakoitsija on neuvotellut asiasta ohjelman tuottajan kanssa
ja ilmoittanut kunnalle, että seurantajärjestelmä on mahdollista
asentaa esim. kunnan sivuille. Kustannus on 50.000 € / vuosi.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää huomioida julkisen seurantajärjestelmän käyttöönoton seuraavassa
urakkakilpailussa. Tämä päätös ilmoitetaan aloitteen allekirjoittajille
tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 22.06.2020 § 255
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen, jolla huomioidaan julkisen seurantajärjestelmän käyttöönotto seuraavassa urakkakilpailussa ja merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi
Tämä päätös ilmoitetaan aloitteen allekirjoittajille tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 81
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja aloite katsottiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 70
§ 74
§ 256
§ 82
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Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän valtuustoaloite jätehuoltomääräysten
muuttamista koskevan tiedustelun tekemiseksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
Lapecolle
49/11.03.02/2020
Khall 25.02.2020 § 70
Varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto jätti valtuuston kokouksessa
3.2.2020 Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen otsikolla "Kittilän kunnan tiedustelu Lapecolle". Tiedustelu liittyy jätehuoltomääräyksien muuttamiseen siten, että tuottajavastuun aiheuttamat muutokset kiinteistökohtaisten jäteastioiden
tyhjennysväleissä huomioitaisiin.
Aloitteessa todetaan:
"Päivittäistavarakaupoille on asetettu kaupan pakkausten suhteen
tuottajavastuu eli kaupan on otettava vastaan kaikki ne pakkaukset,
missä elintarvikkeita ja muita päivittäistavaroita myydään. Kittilässä
tästä toiminnasta vastaa Rinki Oy:n keräyspiste S-Marketin paikoitusalueen vieressä. Kuntalaiset näyttävät erittäin aktiivisesti palauttavan pakkauksia tähän pisteeseen ja he ovat siten hyviä esimerkkejä jätteiden hyödyntämisprosessissa. Tästä aktiivisuudesta on
luonnollisena seurauksena, etteivät heidän omat kiinteistökohtaiset
jäteastiansa täyty enää samalla tavoin kuin aikaisemmin.
Lapeco ei jätehuoltomääräyksissään ole kuitenkaan millään tavoin
huomioinut muuttunutta tilannetta. Jäteastioiden tyhjennysvälit on
säilytetty ennallaan, olipa astioissa jätteitä tai ei. Jäteautot käyvät
tyhjentämässä puolityhjiä jäteastioita ja aiheuttavat toiminnallaan
täysin tarpeetonta liikennettä ja lisäävät ilmastopäästöjä.
Milloin Lapeco muuttaa jätehuoltomääräyksiään siten, että tuottajavastuun aiheuttamat muutokset kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysväleissä huomioidaan? Voidaanko päästä samaan tilanteeseen, mikä naapurikunnassa Kolarissa on mahdollista, että jäteastian tyhjennykset voivat tapahtua myös
asukkaiden omien ilmoitusten perusteella?"
Kunnanjohtaja:
Tekninen lautakunta valmistelee asian. Vastuuhenkilönä on
tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 70
§ 74
§ 256
§ 82
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Teknlk 17.06.2020 § 74
Tekninen osasto on pyytänyt Lapecolta valtuustoaloitteesta lausunnon. Lapeco on lausunut asiasta seuraavaa:
" Lapin jätehuollon kuntayhtymässä on aloitettu uusien jätehuoltomääräysten ja jätemaksutaksan valmistelu vuonna 2020 valmistuvan
jätelain mukaisiksi.
Ympäristöministeriö asetti vuonna 2019 työryhmän valmistelemaan
ehdotuksen tarvittavien lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista EU:n jäte-, pakkausjäte-, kaatopaikka-, romuajoneuvo-, sähkölaiteromu-, paristo- ja akkudirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanemiseksi. Työryhmän tehtävänä oli mm. ehdottaa tarvittavat ohjauskeinot, joiden avulla voidaan parhaiten saavuttaa direktiivimuutoksissa asetetut uudet yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden
kierrätystavoitteet.
Työryhmän mietintö annettiin syyskuussa 2019. Hallituksen esitystä
jätelaiksi odotetaan yhä, vaikka uuden lainsäädännön oli tarkoitus
astua voimaan jo kesällä 2020. Tämän hetkisen tiedon mukaan lain
voimaan astuminen tulee siirtymään pitkälle syksyyn.
Tulevalla lainsäädännöllä tulee olemaan erittäin suuret vaikutukset
tulevaisuuden jätehuollossa myös Lapin Jätehuolto kuntayhtymän
alueelle. Jätelainsäädäntöön on tulossa mm. erilliskeräysvelvoitteita.
Kuntayhtymä odottaa lainsäädännön valmistumista, jotta uudistustyö
tehdään hallitusti lainsäädännön velvoitteet huomioon ottaen.
Jätehuoltomääräyksien ja taksan muutostyössä pyritään huomioimaan ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset kokonaisuutena huomioiden lainsäädäntö ja paikalliset erityisolosuhteet".
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää Lapecon asiasta antaman lausunnon tiedoksi kunnanhallitukselle ja vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmälle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Khall 22.06.2020 § 256
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen, merkitä aloitteen johPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 70
§ 74
§ 256
§ 82
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dosta annetun selvityksen ja Lapecon asiasta antaman lausunnon
tiedoksi
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 82
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja aloite katsottiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 68
§ 61
§ 202
§ 75
§ 257
§ 83
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25.02.2020
14.05.2020
19.05.2020
17.06.2020
22.06.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite koskien Tunturitien 1. kaavoittamista kaavatieksi ja 2. ottamista
kunnan hoitovastuulle
18/10.03.01/2020
Khall 25.02.2020 § 68
Varavaltuutettu Ville Jokela jätti valtuuston kokouksessa 3.2.2020
yhteensä 16 valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien 1)Tunturitien kaavoittamista kaavatieksi ja 2)Tunturitien ottamista kunnan hoitovastuulle.
Aloitteessa todetaan:
"1. Tunturitien kaavoittaminen kaavatieksi
Kunnan tulisi aloittaa toimenpiteet Tunturitien kaavoittamiseksi. Tiellä on suuri merkitys koko Kittilän matkailulle ja kuntalaisille. Tunturin
huippu ja Lammaskurun alue tarjoaa maisemallisia elämyksiä keskiyön auringosta kaamoksen revontuliin ja syksyn ruskasta kevään
hangille. Tie palvelee lukuisia käyttäjäryhmiä ja Levin alueella toimivia yrityksiä.
Tunturitiellä on aloitettu yksityistietoimitus, jossa kustannukset tulevat kohdistumaan tunturissa toimiville yrityksille. Tämä ei ole tasapuolista siinä mielessä, että alempana toimivat matkailupalvelun
tuottajatkin käyttävät tietä paljon. Suurin käyttäjäryhmä ovat kuitenkin omatoimiset huipulla vierailijat.
2. Tunturitien ottaminen kunnan hoitovastuulle
Kittilän kunta lopetti Tunturitien talviaikaisen kunnossapitosopimuksen vuoden 2019 lopussa.
Valtuuston kokouksessa 24.6.2019 Valtuutettu Ahti Ovaskainen esitti OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että
Tunturitien ylläpito tehtäisiin jatkossakin kunnan toimesta, koska se
on matkailulle tärkeä. Kokoustauolla saatujen lisäselvitysten jälkeen
valtuutetuille jäi sellainen käsitys, että tien hoito järjestyy siihen asti,
kunnes tiellä on pidetty yksityistietoimitus. Tämä esitys vedettiin
pois. Tien hoito ei kuitenkaan ole tapahtunut niin kuin valtuutettujen
tahto oli. Kunnan hoitosopimuksetkin yksityisteillä jatkuvat 30.4.2020
saakka, vaikka niiden sopimus on päätetty lopettaa.
Kunnalla on jo valmiiksi kilpailutettu ja hyväksytty sopimus tien hoidosta viideksi vuodeksi."
Kunnanjohtaja:
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 68
§ 61
§ 202
§ 75
§ 257
§ 83
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Tekninen lautakunta valmistelee asian vastuuhenkilönä tekninen
johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 14.05.2020 § 61
(Lisätietoja: Tekninen johtaja, p. 040 5406 357)
Tunturien yksityistien tiekunta on perustettu yksityistietoimituksessa

27.2.2020. Toimitus saanut lainvoiman ja toimituksessa tehdyt toimenpiteet on rekisteröity kiinteistörekisteriin 1.4.2020.
Kittilän kunnanvaltuusto on 24.6.2020 § 31 päättänyt yksityisteiden
avustusjärjestelmän ehdot 1.1.2020 lähtien. Samalla kunnanvaltuusto on päättänyt luopua Tunturitien ylläpidosta ja hoidosta. Hyväksytyn avustusjärjestelmän avustusehtojen yhtenä vaatimuksena on, että tien varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asutettu talous,
jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa. Tunturitie ei täytä voimassaolevia avustuksen myöntämisen ehtoja.
Tunturitien saattaminen katualueeksi ja sitä kautta kunnan kunnossapitovastuulle edellyttäisi asemakaavan muutoksen laatimista.
Lainvoimaisen asemakaavan perusteella tulisi laadittavaksi katusuunnitelmat. Uuden kadun rakentaminen tunturin päälle olisi edellytys kadun turvalliselle käytölle ja ylläpitämiselle jatkossa.
Tunturitie on matkailun kannalta merkittävä tie, turistit ovat kautta aikain pyrkineet ylös katsomaan maisemia. Mikäli tie säilytetään yksityistienä ja halutaan osallistua tien kunnossapitokustannuksiin tien
matkailullisen merkittävyyden johdosta, niin tulisi muuttaa kunnanvaltuuston hyväksymän voimassaolevan yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoja sellaiseksi, että ne sallisivat avustuksen myöntämisen matkailullisin perustein.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä 24.6.2019 § 31 yksityisteiden
avustusjärjestelmän ehtoihin matkailullisesti tärkeät yhteydet.
Päätös:
Puheenjohtaja Marita Toivanen poistui esteellisenä, perusteena
hallintolain 28 § 1 mom 5 kohta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän
pykälän aikana.
Varapuheenjohtaja Outi Marttila kysyi lautakunnan jäseniltä onko
muita esteellisiä. Muita esteellisiä ei ollut.
Raili Fagerholm esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Esitys
raukesi kannattamattomana.
Täten teknisen johtajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.
__________
Khall 19.05.2020 § 202
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä
24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin matkailullisesti tärkeät yhteydet.
Käsittely:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm esitti
jäsen Akseli Erkkilän kannattamana, että asia siirretään kaavoitustoimikunnalle jatkovalmisteluun.
Kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:
Asia lähetään kaavoitustoimikunnan valmisteluun.
Keskustelun kuluessa jäsen Outi Marttila teki jäsen Ahti Ovaskaisen
kannattamana seuraavan vastaesityksen:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä
24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin matkailullisesti tärkeät yhteydet. (Tämä vastaesitys on samansisältöinen kuin
kunnanjohtajan alkuperäinen esitys).
Raili Fagerholm veti esityksenä pois, koska kunnanjohtaja muutti
esitystään.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kannatettu
vastaesitys, on suuoritettava äänestys. Se suoritetaan nimenhuutonaäänestyksenä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan muutettua esitystä, äänestävät
JAA.
Ne, jotka kannattavat Marttilaa, äänestävät EI.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila,
Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Antti Pekkala.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan muutetun esityksen tulleen
kunnanhallituksen päätökseksi äänin 5-3, 1 poissa.
__________
Teknlk 17.06.2020 § 75
Tunturitien aloiteasiaa käsiteltiin kaavoitustoimikunnassa 25.5.2020,
jossa asiasta todettiin seuraavaa:
Yhden tiekunnan avustaminen matkailullisen perustein koettiin ongelmalliseksi. Tunturitie on matkailullisesti tärkeä ja matkailijoiden liikenne tunturin huipulle on huomattava. Asemakaavoituksella saavutetaan kestävämpi ja pysyvämpi ratkaisu. Todettiin, että Tunturitien
peruskorjaus kaduksi tulee arviolta maksamaan vähintään miljoona
euroa. Sovittiin, että asia viedään uudelleen teknisen lautakunnan
käsittelyyn.
Prosessina asemakaavoitus ja kadun rakentaminen on seuraava:
Kunnanhallitus päätös laatia Tunturitielle asemakaava, tavoitteena
katualue nykyisen Tunturitien kohdalle. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hankitaan kaavanlaatija. Kuulutetaan asemakaava vireille. Kaavasta laaditaan valmisteluvaiheen asiakirjat, suoritetaan valmisteluvaiheen kuuleminen. Tehdään tarvittavat muutokset
asemakaavaan ja laitetaan kaavaehdotus julkisesti nähtäville. Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan mikäli edellytykset ovat olemassa.
Hankitaan katusuunnittelija. Laaditaan katusuunnitelmat ja päätetään laittaa ne nähtäville. Kilpailutetaan kadun rakennussuunnittelija.
Katusuunnitelmien hyväksymisen jälkeen laaditaan kadusta rakennussuunnitelmat. Katualue otetaan haltuun. Rakennetaan katu, jonka jälkeen kunnossapitovastuu siirtyy kunnalle.
Talousarviossa 2020 on yhdyskuntasuunnittelun asemakaavoitukseen varattu määrärahaa kunnan osuudeksi 91.000 €. Määrärahalla on tarkoitus kattaa kunnan osuudet Akanrova-, Veikanen-, Seitaja Ahvenjärven asemakaavoista sekä Kittilän kirkonkylän kolme asemakaavaa ja Pakatin asemakaava.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää laaPöytäkirjan tarkastajat:
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tia Tunturitielle asemakaavan, tavoitteena katualue nykyisen Tunturitien kohdalle. Asemakaavahanke käynnistetään kuluvan vuoden aikana. Mikäli myöhemmin käy ilmi että asemakaavoitukseen varatut
määrärahat eivät riitä niin hankkeeseen haetaan lisärahoitusta.
Kunnanhallitus saattaa päätöksen tiedoksi aloitteen tekijöille.
Päätös:
Puheenjohtaja Marita Toivanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, perusteena hallintolain 28 § 1 mom 5
kohta.
Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.
Pöytäkirjantarkastajaksi Outi Marttilan tilalle tähän pykälään valittiin
Raili Fagerholm.
Tekninen johtaja tarkensi esitystään seuraavasti; Tunturitien (2,3
km) peruskorjaus kaduksi ilman siltarakenteita maksaa arviolta yli
700.000 e riippuen tien leveydestä.
Tarkennettu esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 22.06.2020 § 257
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja laatia Tunturitielle
asemakaavan, tavoitteena katualue nykyisen Tunturitien kohdalle.
Asemakaavahanke käynnistetään kuluvan vuoden aikana. Mikäli
myöhemmin käy ilmi että asemakaavoitukseen varatut määrärahat
eivät riitä niin hankkeeseen haetaan lisärahoitusta. Tunturitien (2,3
km) peruskorjaus kaduksi ilman siltarakenteita maksaa arviolta yli
700.000 e riippuen tien leveydestä.
2) saattaa päätöksen tiedoksi aloitteen tekijöille
3) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esityksensä kuulumaan
seuraavasti:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja laatia Tunturitielle
asemakaavan, tavoitteena katualue nykyisen Tunturitien kohdalle.
Asemakaavahanke käynnistetään kuluvan vuoden aikana. Mikäli
myöhemmin käy ilmi että asemakaavoitukseen varatut määrärahat
eivät riitä niin hankkeeseen haetaan lisärahoitusta. Tunturitien (2,3
km) peruskorjaus kaduksi ilman siltarakenteita maksaa arviolta yli
700.000 e riippuen tien leveydestä.
2) Asemakaavan laadinnan yhteydessä tarkistellaan mahdollisuutta
saada vapaa-ajan asuntoja Tunturitien varteen
3) saattaa päätöksen tiedoksi aloitteen tekijöille
4) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
päätösesityksen.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 83
Päätös:
Valtuutettu Marita Toivanen ilmoitti esteellisyydestään, hallintalaki
28 §, 1 mom. kohta 5.
Hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Oula Vuolli.
Valtuutettu Paula Nevalainen ilmoitti esteellisyydestään, yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen varajäsen.
Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.
Valtuutettu Tarmo Salonen ilmoitti esteellisyydestään, yhteisöjäävi,
Oy Levi Ski Resort yhtiö.
Hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Milja
Nikka.
Valtuutettu Pekka Rajala ilmoitti esteellisyydestään, hallintolaki 28 §,
1 mom 5 kohta.
Hänen tilalleen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Outi
Marttila.
Valtuutettu Merja Korva ilmoitti esteellisyydestään, Oy Levi Ski RePöytäkirjan tarkastajat:
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sort Ltd:n hallituksen jäsen.
Hänen tilalleen ei tullut varavaltuutettua.
Esteelliset eivät osallistuneet asiasta käytävään keskusteluun tai
päätöksentekoon.
Valtuutettu Akseli Erkkilä esitti, että aloite hylätään, koska tämä on
liian kallis tapa. Erkkilän esitys raukesi kannattamattomana.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esiyksen ja aloite katsottiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite, Kantatie 79 leväntäminen Rauhalan kylän kohdalla
225/10.03.01/2017
Teknlk 17.03.2020 § 41
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Ahti Ovaskainen ja seitsemämän muuta kunnanvaltuutettua on valtuustoaloitteessaan ehdottanut, että kantatien numero 79 piennarta
levennetään Rauhalan kylän kohdalla 2,5 kilometrin matkalla n. 0,7
m tien molemmin puolin.
Perusteluina aloitteessa todetaan, että tiellä kävelevät ja pyöräilevät
kaikenikäiset kyläläiset sekä lisääntyvässä määrin myös matkailijat,
jotka yöpyvät kylän matkailuyrityksissä tai vaeltavat Hetta-Ylläs -reitillä. Koska tiessä ei ole piennarta, kävely ja pyöräily tiellä on vaarallista etenkin nuoremmille ja iäkkäimille kyläläisille.
Sora- ja puutavaraliikenne on vilkasta, mikä lisää vaaratilanteita
Rauhalan kohdalla. Levennykset tien molemmilla puolilla tekisivät
kevyen liikenteen turvalliseksi kaikille.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää lähettää aloitteen Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueelle käsiteltäväksi.
Päätös:
Ahti Ovaskainen ilmoitti olevansa esteellinen koska oli aloitteen
tekijänä.
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 17.06.2020 § 76
Lapin ELY-keskus on vastannut Kittilän kunnan toimenpide-ehdotukseen Kantatie 79 leventämisestä Rauhalan kylän kohdalla
20.5.2020 seuraavasti:
"Kittilän kunnan tekninen lautakunta ehdottaa aloitteessaan kantatien 79 pientareiden leventämistä Rauhalan kylän kohdalla. Perusteluina aloitteessa todetaan liikenneturvallisuus.
Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan Rauhalan kylän kt 79 varren rakennukset sijoittuvat tierekisteriosoitevälille
79/40/7600-79/41/1660 noin 1,6 km matkalle. Em. tieosuudella tien
leveys on 7 metriä, josta päällysteen leveys on 6,5 metriä ja pientaPöytäkirjan tarkastajat:
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reiden leveys 0,25 metriä molemmin puolin. Kylän kohta on valaistu
ja nopeusrajoitus on 60 km/h.
Kylän kohdalla keskimääräinen vuorokausiliikenne on 758 ajoneuvoa, josta raskaiden ajoneuvojen osuus on 68 ajoneuvoa eli 8,97%.
Raskaiden ajoneuvojen määrää pidetään suurena, jos se on yli
10%. Ko. tieosuudella ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita kevyen liikenteen tai ajoneuvoliikenteen liikenneonnettomuuksia vuosina 2015-2019. Alueella on tapahtunut eläinonnettomuuksia.
Tällä hetkellä Lapin ELY -keskuksen alueella on yhteensä 189 kevyen liikenteen väyläaloitetta, joista 23 on Kittilän kunnan alueella.
Aiemmin Rauhalan kylän kohdasta tehty kevyen liikenteen väyläaloite on sijalla 155 / 189 tarva-ohjelmalla tehdyn pisteytyksen mukaan.
Tunturi-Lapin seutukunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa
tämä tarve ei tullut esille.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen
tämän hetkiseen suunnitelmaan ei sisälly pientareiden leventämistä
tai kevyen liikenteen väylän rakentamista Rauhalan kylän kohdalle.
Myöskään
päällystyskohteita, joiden yhteydessä tien pientareiden leventämistä
on
mahdollista toteuttaa, ei ole suunniteltu toteutettavaksi ko. alueella.
Nykyisellä perustienpidon rahoituksella Lapin ELY -keskuksen päällysteohjelma on noin 200 km vuonna 2020, vuosittainen päällystystarve on minimillään noin 300-400 km.
Liikennevastuualueen johto neuvottelee tarvittaessa kuntien kanssa
ko. kunnan alueen tiehankkeiden tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä."
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää Lapin ELY-keskuksen antaman vastauksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja aloitteen tekijöille.
Päätös:
Ahti Ovaskainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, perusteena aloitteen tekijä.
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 22.06.2020 § 258
Kunnanjohtaja:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus päättää
1) merkitä teknisen lautakunnan esityksen ja aloitteen johdosta annetun ELY-keskuksen vastauksen tiedoksi.
2) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi
Päätös:
Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti esityksensä kuulumaan
seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää:
1) merkitä teknisen lautakunnan esityksen ja aloitteen johdosta annetun ELY-keskuksen vastauksen tiedoksi
2) pyytää teknistä toimea hankkimaan nopeusnäytön
3) esittää valtuustolle aloitteen hyväksymistä loppuun käsitellyksi
Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan muutetun esityksen
yksimielisesti.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 84
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja aloite katsottiin loppuun käsitellyksi.
__________
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Kittilän Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite 11.11.2019 sähköisestä
kokouspalvelusta ja kunnanhallituksen teknisestä sihteeristä
424/00.02/2019
Khall 11.02.2020 § 46
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että kunnanhallitus
lähtee nyt uuden toimikauden alussa hyödyntämään sähköistä kokouspalvelua niin, että myös läsnäolotietojen hallinta ja äänestys
otetaan käyttöön. Samalla esitetään, että kunnan useiden muiden
lautakuntien tapaan kunnanhallituksen kokouksissa siirryttäisiin
käyttämään teknistä sihteeriä/pöytäkirjanpitäjää, joka samalla hallinnoi läsnäolotietoja ja käynnistää sähköiset äänestykset. Tällä tavoin
kokousten kulun kirjaaminen tulee helpommaksi ja nopeammaksi ja
tavoitteena tulee olla pöytäkirjan reaaliaikainen kirjaaminen ja tarkastaminen heti kokousten päättymisen jälkeen sekä välitön julkaisu.
Edelleen aloitteessa esitetään, että kaikkien kunnan toimielinten tulee siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön vuonna 2020 ja tämä tulee
ottaa huomioon talousarviota laadittaessa.
Kunnanjohtaja:
Vs. hallintojohtaja valmistelee aloitteen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 11.08.2020 § 300
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnassa on kevään ja kesän 2020 aikana valmisteltu kyseiseen valtuustoaloitteeseen liittyviä asiakokonaisuuksia.
Kunnan uusi hallintosääntö on menossa poliittiseen hyväksyntään ja
siinä on huomioitu sekä sähköinen kokouskäytäntö että mahdollisuus teknisen sihteerin nimeämiseen kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksiin. Hallintosääntö on tarkoitus hyväksyä elokuun valtuuston kokouksessa.
Kittilän kunnassa käytetään teknistä sihteeriä jo nykyisellään teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan kokouksissa. Tästä on saatu
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kannustavia kokemuksia ja kannattaisi tarkastella asiaa laajemmin
ulottaen toimintamalli kaikkiin toimielimiin.
Kittilän kunnan ns. luottamushenkilöportaali on käytössä kunnanhallituksen kokouksissa, mutta vasta esityslistojen lukemiseksi. Varsinaisissa kokouksissa portaalia voidaan hyödyntää täysimääräisesti
siinä vaiheessa, kun uusi Dynasty versio otetaan käyttöön ja luottamushenkilöt koulutetaan alustaa käyttämään. Tällöin esimerkiksi äänestykset, nimenhuudot, puheenvuoropyynnöt, vastaesitykset, eriävät mielipiteet jne. hoidetaan portaalin kautta.Tällöin pöytäkirjan laatiminen kokouksessa mahdollistuu, pöytäkirja saadaan kokouksen
päätteeksi allekirjoitettua ja julkaistua seuraavana päivänä, jolloin
myös tiedottaminen tehostuu /nopeutuu.
Hallintojohtajan johdolla valmistellaan sähköistä kokouskäytännettä
kaikkiin toimielimiin. Tavoiteaikatauluna on saada koulutukset, laitehankinnat ja tarvittavat ohjelmistot uusittua syyskaudella 2020. Tämän jälkeen myös tekninen sihteeri voidaan nimetä kokouksiin avuksi. Tämä vaatii toimistohenkilökunnan tehtäväjärjestelyjä tai vaihtoehtoisesti toimenkuvapäivityksiä. Myös Innofactorin ohjelmistot/koulutukset tarvitaan asian edistämiseksi.
Valtuuston osalta konekantaa on käyty läpi kesän aikana ja tavoitteena on myös valtuuston saaminen sähköiseen kokousportaaliin tämän valmistelun myötä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä saapuneen aloitteen tiedoksi
2) valtuuttaa hallintojohtajan koordinoimaan/valmistelemaan sähköisen kokoushallinnan ulottamista kaikkiin Kittilän kunnan toimielimiin,
valtuusto mukaan lukien
3) valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan mahdollisuutta teknisen sihteerin saamiseksi avuksi kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksiin
4) valtuuttaa hallintotoimen hankkimaan tarvittavat ohjelmistot / laitteet / työvälineet sähköisen kokouskäytännön edistämiseksi
5) saattaa aloitteen johdosta tehtävä toimenpiteet valtuustolle tiedoksi ja todeta aloitteen olevan edelleen vireillä
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kvalt 31.08.2020 § 85
Päätös:
Valtuutettu Marita Toivanen käytti puheenvuoron asiassa.
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

24

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 301
§ 86

7/2020

25

11.08.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite Kittilän kunnanvaltuuston kokousajan muuttamisesta aikaisemmaksi
192/00.02.00/2016
Khall 11.08.2020 § 301
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Vihreiden, OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat tehneet
aloitteen valtuuston kokousaikataulun aikaistamiseksi alkamaan klo
13. Perusteena se, että myös yläkoululaiset pääsisivät kokouksia
seuraamaan ja kiinnostuisivat kunnallisesta päätöksenteosta.
Valtuuston kokoukset alkavat nykyisellään klo 14. Tämä on koettu
sopivaksi ajankohdaksi myös työssäkäyvien osalta. Valtuuston kokoukset striimataan nykyisin nettiin, jolloin kynnys niiden seuraamiseksi madaltuu ja nuoret ovat muutoin kovin aktiivisia netin käyttäjiä,
joten tämäkin heiltä hyvin onnistunee. Vastaavasti Kittilässä toimii
aktiivisesti nuorisovaltuusto, joten nuorten osallistamista ja demokratian toimivuutta ylläpidetään myös tällä toimenpiteellä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi aloitteen johdosta annetun selvityksen
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 86
Päätös:
Valtuutettu Inkeri Yritys esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että
valtuustoaloite hyväksytään. Perusteena nuorten osallistumisen lisääminen. Pitäisi kuulla nuorisovaltuuston ääntä.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiassa on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä, äänestävät
JAA.
Ne, jotka kannattavat Oikeudenmukaisen Kittilän esitystä, äänestävät EI.
Äänestys suoritetaan nimenhuutona.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 301
§ 86

7/2020

26

11.08.2020
31.08.2020

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) jaa-ääntä
ja kuusi (6) ei-ääntä, kaksi (2) oli poissa.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Toni Kenttälä, Merja Korva, Markku Mäkitalo,
Vuokko Mäntymaa, Aki Nevalainen, Paula Nevalainen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Sirkka Hangasvaara, Jukka Salmi, Tarmo Salonen, Marita Toivanen ja Juha
Toivola. Ei-ääniä antoivat Esa Ylläsjärvi, Tuula Mertaniemi, Ahti
Ovaskainen, Jukka Poti, Yrjö Vaara ja Inkeri Yritys. Poissa olivat Tiina Huilaja ja Pentti Kangas.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 19-6 (poissa 2) kunnanhallituksen
esitys tuli päätökseksi ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 302
§ 87

7/2020

27

11.08.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite paikallisradion perustamisesta
96/07.02.00/2018
Khall 11.08.2020 § 302
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kuntaan on saapunut aloite paikallisradion perustamiseksi. Asia on
koettu paikallisesti tärkeäksi ja asiassa on hyviä kokemuksia naapurikunnissa. Tämä toiminto on esitetty järjestettäväksi yhdistysvoimin
ja myös nuorten työllistymistä on pidetty esillä tässä aloitteessa.
Kittilän kunta suosii avointa tiedottamista ja kokee paikallismedian
erittäin tärkeänä. Vaikka sosiaalinen media lisää jatkuvasti suosiotaan, paikallisradion merkitystä ei voi vähätellä. Kunnan ydintoimintoihin ei kuulu radiotoiminnan käynnistäminen, mutta kunta tukee
mielellään paikallisia yhdistyksiä /toimijoita, mikäli aktiivisuutta tämäntapaiseen toimintaan löytyy.Työpajalla on myös mediapaja, jonka puitteissa joitakin synergiaetuja asiaan voisi olla löydettävissä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi asiassa annetun selvityksen
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 87
Päätös:
Valtuutettu Akseli Erkkilä käytti puheenvuoron.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 303
§ 88

7/2020
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11.08.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite - Työttömän aktiivimalli/uuden toimintamallin kehittäminen
15/14.07.00/2018
Khall 11.08.2020 § 303
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Paula Nevalainen on tehnyt aloitteen aktiivimallin huomioimisesta ja
työllistymismahdollisuuksien tehostamisesta Kittilän kunnassa. Asia
liittyy vuonna 2018 voimaan tulleeseen aktiivimalliin.
Kittilän kunta satsaa nykyisellään voimakkaasti työllistämistoimenpiteisiin. Kunta tekee aktiivista yhteistyötä paikallisen TE-keskuksen
kanssa, kunnassa on työnsuunnittelija ja lisäksi kunnan työpaja työllistää nuoria säännöllisesti ja toimintaa on jatkuvasti kehitetty vastaamaan nykyisiä työmarkkinoiden haasteita. Nykyisellään toimenpiteet on nähty riittäviksi ja kunnan työllisyysprosentti on seudullisesti
kilpailukykyinen. Vastaavasti velvoitetyöllistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Kunta tukee myös nuorten kesätyöllistämistä vuosittain.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet ja selvityksen tiedoksi
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä valtuustoaloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet ja selvityksen tiedoksi
2) että kuntaan valmistellaan työllistämisohjelma, yhteistyössä Kideven, työnsuunnittelijan ja kunnan johtoryhmän kanssa
3) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu esitys.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 303
§ 88

7/2020
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11.08.2020
31.08.2020

Kvalt 31.08.2020 § 88
Päätös:
Valtuutettu Paula Nevalainen käytti puheenvuoron asiassa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 304
§ 89

7/2020

30

11.08.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite ulkopuolisten virkamiesten ottamisesta hallinnollisesta kriisistä pois
pääsemiseksi
47/00.02/2016
Khall 11.08.2020 § 304
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Outi Marttila on tehnyt aloitteen ulkopuolisten virkamiesten ottamiseksi hallinnollisesta kriisistä pois pääsemiseksi. Aloite on tehty vuoden 2018 lopussa. Tämä liittyy Kittilän kunnan silloiseen hallinnolliseen kriisiytymiseen, jossa kunnan päätöksentekojärjestelmä oli
vaarantumassa ja laillisuusseikat-ja muotoseikat puhuttivat demokraattisessa päätöksenteossa. Vastaavasti osassa toimieimiä on
haasteita saada kokoukset laillisesti koollekutsutuiksi ja päätösvaltaisiksi. Myös aiempaa runsaammin päätöksiä meni nurin eri oikeusasteissa. Toisaalta kunnanjohtajien jatkuva vaihtuminen toi omat
haasteensa hallinnon tasapainon säilyttämisessä.
Kittilän kunta on sittemmin tehnyt paljon toimenpiteitä asioiden selkiyttämiseksi, työrauhan palaamiseksi ja laillisuuden varmistamiseksi
kunnallisessa päätöksentekomenettelyssä. Kunta on saanut apua
myös valtiovarainministeriön taholta sekä Kuntaliiton asiantuntijoilta.
Vastaavasti koulutukseen on panostettu sekä kunnan viranhaltijoiden että päätöksentekijöiden osalta. Luonnollisesti työ on vielä kesken, mutta suunta parempaan on selvästi havaittavissa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi aloitteen johdosta annetun selvityksen ja toimenpiteet
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 89
Päätös:
Varavaltuutettu Outi Marttila käytti puheenvuoron asiassa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 305
§ 90

7/2020
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11.08.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite ulkopuolisen lakiavun ottamisesta kunnanvaltuuston ja -hallituksen
kokouksiin
47/00.02/2016
Khall 11.08.2020 § 305
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Susanna Kantola on tehnyt valtuustoaloitteen lakiavun saamiseksi
kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksiin. Perusteluna valtuutettujen ja päätöksentekijöiden oikeusturva ja päätösten laillisuuden varmistaminen.
Aloite on tehty tilanteessa, jossa Kittilän kunta oli ajautunut hallinnollisesti melko vaikeaan tilanteeseen. Kokoukset venyivät, viranhaltijoiden vaihtuvuus oli jatkuvaa ja lukuisia päätöksiä myös kaatui
muotoseikkojen vuoksi eri oikeusasteissa.
Nykyisellään tilanne on kohentunut, kunta konsultoi tarvittaessa
Kuntaliittoa, kunnallista työmarkkinalaitosta ja on myös kilpailuttanut
lakiasianpalvelut, joita voidaan puitesopimuksen mukaisesti käyttää
tarvittaessa. Asioiden laadukkaaseen valmisteluun kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja laillisuusseikat pyritään huomioimaan etupainotteisesti. Tältä osin kunta ei tarvitse erillistä lakiasiainapua kokouksiin.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 90
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 306
§ 91

7/2020

32

11.08.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite vapaan keskustelun lisäämisestä kunnanvaltuuston kyselytunnille
85/00.02.00/2013
Khall 11.08.2020 § 306
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kuntaan on toimitettu aloite vapaamman keskustelun mahdollistamiskesi valtuuston kyselytunnilla. Tämän hetkisen käytänteen mukaan kysymykset on tullut toimittaa ennakkoon ja tämä on koettu
melko kankeana toimintatapana.
Kittilän kunnassa kunnanvaltuuston kyselytunteja on nykyisellään pidetty melko harvoin. Nämä ovat luultavimmin tarpeellisia jatkossakin
isojen linjakysymysten, strategisesti tärkeiden kärkihankkeiden ja
vaikkapa talousarvion käsittelyn yhteydessä. On järkevää, että kyselytunneilla isommissa ja laajemmissa kysymyksissä pyritään toimittamaan kysymykset ennakkoon laadukkaan valmistelun mahdollistamiseksi. Sen rinnalla myös vapaampi keskustelu on toki mahdollista
ja jopa suotavaa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi aloitteen johdosta annetun selvityksen
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 91
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 307
§ 92

7/2020

33

11.08.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite pormestarimallin mukaisten rakenteellisten muutosten
käynnistämisestä
620/00.01.01/2011
Khall 11.08.2020 § 307
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Outi Marttila on tehnyt vuosina 2011 ja 2015 aloitteen pormestarimalli käyttöön ottamiseksi Kittilän kunnassa. Hän on perustellut tuoreemman aloitteen sillä, että Kittilän tulisi valmistautua sote-ja maakuntauudistukseen, huomioida kuntakentän heikentyvä taloustilanne
sekä rakenteelliset muutokset. Aloitteessa esitetään pormestarimallin rakenteellisia muutoksia, mutta ilman pormestaria.
Pormestarista säädetään kuntalain 24 §:ssä ja 25a §:ssä (konsernijohto) sekä 32a §:ssä (asema luottamushenkilönä).
Asiaa on käsitelty laajasti vuonna 2012 ja todettu, että tarpeita siirtymiseksi pormestarimalliin ei Kittilän kunnan kohdalla ole. Näkemys
asiasta on säilynyt ennallaan viime vuosina.
Kunnan johtamisjärjestelmän on oltava selkeä erityisesti muutostilanteissa. Kunnanjohtajan ja pormestarin lakisääteisenä tehtävänä
on kunnanhallituksen alaisena johtaa
kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
Kunnanjohtajan ja pormestarin tehtävät perustuvat lakiin, hallintosäännön määräyksiin sekä valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksiin.
Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja päävastuu
asioiden valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta on hänellä.
Pormestarijärjestelmässä pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.
Sekä kunnanjohtajan että pormestarin johtamistehtävät on määritelty samalla tavalla. Kunnanjohtajan tehtävissä korostuu ammattijohtaminen. Pormestari on enemmän poliittinen johtaja.
Kittilän kunnassa ei ole tarpeita siirtyä pormestarimalliin.
Kunnanjohtajan asema ammattijohtajana on syytä säilyttää, koska
se on selkeä ja hyväksi koettu johtamismalli kunnan hallinnossa.
Kunnanvaltuustolla, kunnanhallituksella ja lautakunnilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekijöinä poliittiseen johtamiseen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 307
§ 92

7/2020

34

11.08.2020
31.08.2020

1) merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 92
Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 308
§ 93

7/2020
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11.08.2020
31.08.2020

Valtuustoaloite talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden nimilaattojen sijoittamisesta
220/12.03.01/2016
Khall 11.08.2020 § 308
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Paula Nevalainen on tehnyt aloitteen juhlavuonna Suomi 100 vuotta
siitä, että talvi-ja jatkosodassa kaatuneiden veteraanien nimilaatat
sijoitettaisiin koulun tai kirjaston tiloihin. Kaatuneiden vainajien nimet
löytyvät sankarihautausmaalta, mutta koululla nämä laatat saisivat
enemmän huomiota.
Suomi 100 juhlavuosi on ohi, mutta toki sivistys-ja kulttuuritoimi voi
omalta osaltaan pohtia kansallisen veteraanipäivän juhlallisuuksia
sekä talvi-ja jatkosodassa menehtyneiden kunnioittamista/huomioimista esimerkiksi opetussuunnitelman puitteissa. Myös kirjastolle
voidaan vaikkapa tehdä näyttely aiheeseen liittyen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi
2) että asia huomioidaan uuden koulun suunnittelussa ja pyritään
löytämään nimilaatoille asianmukainen paikka
3) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu esitys.
__________

Kvalt 31.08.2020 § 93
Päätös:
Valtuutettu Paula Nevalainen käytti puheenvuoron asiassa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 308
§ 93

7/2020

11.08.2020
31.08.2020

Esitys hyväksyttiin ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 237
§ 309
§ 94

7/2020

37

04.07.2017
11.08.2020
31.08.2020

Aloite kunnanvaltuuston kokousten kuvaamisesta ja nauhoittamisesta
192/00.02.00/2016, 106/00.02.01/2015
Khall 04.07.2017 § 237
(Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja, puh. 040 595 7597)
Kunnanvaltuutettu Susanna Kantola on tehnyt aloitteen kunnanvaltuuston kokousten kuvaamisesta ja nauhoittamisesta. Tämä mahdollistaisi kokousten reaaliaikaisen seurannan muun muassa internetin välityksellä. Kantolan aloitteessa kerrotaan kyseisen käytännön olevan kunnissa yleistymässä.
Kuvaamiseen ja nauhoittamiseen tarvitaan asianmukainen välineistö. Myös järjestelmän käyttö ja ylläpito ja sen kustannukset tulee
selvittää.
Asiaan liittyen laaditaan ohjeistus.
Vt. kunnanjohtaja:
Kustannusarvio kunnanvaltuuston kokousten kuvaamisesta ja
nauhoittamisesta laaditaan v. 2017 aikana ja tarvittavat määrärahat
varataan v.2108 talousarvioon.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 11.08.2020 § 309
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kunnanvaltuuston kuvaamiset on aloitettu Kittilän kunnassa keväällä
2020. Talousarviossa on ollut varattuna määrärahat laitteistolle. Työ
on tehty kunnan omalla henkilökunnalla eli tältä osin kustannukset
ovat olleet hyvin kohtuulliset.
Kunnanvaltuuston kokoukseen striimaaminen suorana koetaan osana avointa hallintokulttuuria ja se toivon mukaan lisää myös kuntalaisten osallistamista ja kiinnostusta kunnalliseen päätöksentekoon.
Vastaavasti digitalisaation lisääminen on osa Kittilän kunnan uutta,
valtuustotasolla hyväksyttyä kuntastrategiaa.
Vuodelle 2021 varataan erilliset määrärahat paremman laitteiston
hankkimiseksi valtuustosaliin. Tätä kautta myös kuvan laatu ja äänentoisto paranevat.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 237
§ 309
§ 94

7/2020
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04.07.2017
11.08.2020
31.08.2020

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi aloitteen johdosta annetun hallintotoimialan selvityksen
2) esittää valtuustolle tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja todeta aloite
loppuunkäsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 94
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 295
§ 95

7/2020
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11.08.2020
31.08.2020

Kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:n hankeaikainen lainahakemus/Tunturi kutsuu
-kristillnen musiikkitapahtuma Tunturi-Lapissa -hanke
239/02.05.03/2020
Khall 11.08.2020 § 295
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry anoo 6.7.2020 saapuneella
hakemuksellaan hankeaikaista lainaa Kittilän kunnalta yhteensä
15.000 euroa Tunturi kutsuu - tapahtuman järjestämiseksi.
Tunturi kutsuu - tapahtuma järjestetään Levillä kesällä 2021. Hakemuksen mukaan Tunturi-Lapissa ei ole aiemmin järjestetty kristillisiä
musiikkitapahtumia, jotka olisivat olleet erityisesti nuorille suunnattuja. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja laajentaa nuorille ja nuorille
aikuisille suunnattua ohjelmatarjontaa uudella teemalla. Hakemuksen mukaan Tunturi kutsuu -tapahtuman avulla tuodaan nuoret yhteen ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä yli kunta- ja seutukuntarajojen.
Hanke on jo saanut hyväksyvän päätöksen Leader Tunturi-Lappi
ry:ltä ja hakemus on käsittelyssä Lapin Ely-keskuksessa.
Kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki Ry:n muutettu hakemus liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:lle hankeaikaisen lainan
15.000 euroa 0,1 %:n vuotuisella korolla, sillä edellytyksellä, että
Tunturi kutsuu -tapahtuma saa Ely-keskuksen myönteisen rahoituspäätöksen. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kunnalle saatuaan hankemaksatuksen tililleen, viimeistään vuoden 2021 loppuun
mennessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 95
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:n hankeaikainen
lainahakemus

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 329
§ 96
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Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 7.7.2020 Nro 20/0383/2 kunnallisvalituksesta
koskien kunnanvaltuuston päätöstä 13.11.2018 § 81 "Valtuustoaloite
Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi"
191/11.03.02/2010
Khall 25.08.2020 § 329
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnanvaltuuston on kokouksessaan 13.11.2018 § 81 hyväksynyt valtuustoaloitteen Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi. Asiasta ovat jättäneet valituksen Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen Hettula Oy sekä yksityishenkilö. Hallinto-oikeus on
hylännyt valitukset.
Oheismateriaali: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 7.7.2020
Nro 20/0383/2
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden
päätöksen 7.7.2020 Nro 20/0383/2 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Outi Marttila kysyi omasta esteellisyydestään. Kunnanhallitus oli yksimielisesti sitä mieltä, että Outi Marttila ei
ole asiassa esteellinen.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen, ja merkitsi tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 7.7.2020 Nro
20/0383/2 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 96
Päätös:
Varavaltuutettu Outi Marttila käytti asiassa puheenvuoron.
Esitys hyväksyttiin ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös merkittiin tiedoksi.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 7.7.2020 Nro 20/0383/2
liitteenä.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 329
§ 96
Liite 2
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JULKAISTAVA VERSIO/Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden päätös 7.7.2020 Nro 20/0383/2
kunnallisvalituksesta koskien kunnanvaltuuston päätöstä
13.11.2018 § 81 "Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä
eroamisen peruuttamiseksi"

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 333
§ 97
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31.08.2020

Kunnanjohtajan viran täyttäminen 1.1.2021 lukien
225/01.01.01/2019
Khall 25.08.2020 § 333
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kunnanvaltuusto valitsi 19.12.2018 § 88 Antti Jämsénin Kittilän
kunnanjohtajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.2019-31.12.2019
ja 7.10.2019 § 50 ajalle 1.1.2020-31.12.2020. Kunnanhallitus hyväksyi 11.2.2020 § 45 Jämsénin ja kunnan välisen johtajasopimuksen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt alustavia neuvotteluja
nykyisen kunnanjohtaja Antti Jämsénin kanssa. Tässä keskustelussa on todettu, että Jämsén olisi halukas jatkamaan viran hoitamista
vuoden 2021 saakka. Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan virka
suhteen mahdollinen jatkaminen viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan virka on siis kuntalain 38 §:ään perustuen lakisääteinen. Kuntalain 41§:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi.
Määräaikaa voidaan jatkaa eikä sen pituudesta säädetä laissa.
Viranhaltijalain 4 § kunnanjohtajan määräaikaan voidaan ottaa määräajaksi ilman julkista hakumenettelyä. Kunnanjohtaja Jämsén on
valmis siihen, että hänen määräaikaista virkasuhdettaan jatketaan
31.12.2021 saakka. Huhtikuussa 2021 pidetään kuntavaalit, ja uusi
valtuusto pääsisi toimikautensa alussa valitsemaan kunnanjohtajan
vakituiseen tai esimerkiksi viiden vuoden määräaikaiseen virkaan.
Kittilän kunnan valtuustoryhmät ovat käyneet neuvotteluja kunnanjohtaja Antti Jämsénin määräaikaisen virkasuhteen jatkamisesta
31.12.2021 saakka.
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan mm. kunnan johtamisen edellytyksistä.
Kuten edellä todettiin, Kittilän kunnalla ja kunnanjohtaja Jämsénillä
on virkakautta 1.1.2020-31.12.2020 koskeva kunnanjohtajasopimus. Nykyinen johtajasopimus päättyy 31.12.2020. Tätä sopimusta
on mahdollista jatkaa myös vuodelle 2021, mikäli se molemmille
osapuolille sopii.
Hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanjohtajan ollessa esteellinen,
kunnanhallituksen esittelijänä toimii hallintojohtaja.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 333
§ 97
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Vs. hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) että kunnanjohtajan virka pitää täyttää 1.1.2021 lukien.
2) esittää valtuustolle, että kunnanjohtaja Antti Jämsénin määräaikaista virkasuhdetta jatketaan 31.12.2021 saakka
3) todeta että Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Antti Jämsénin johtajasopimus päättyy 31.12.2020. Uusi, 1.1.2021 alkavaa virkakautta
koskeva johtajasopimus tuodaan hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.
4) että kunnanjohtajan tehtävien hoitaminen 1.1.2022 alkaen vakinaisena tai esimerkiksi viiden vuoden määräaikaisena tuodaan ratkaistavaksi hyvissä ajoin vuoden 2021 aikana valtuustoon
Päätös:
Kunnanjohtaja Antti Jämsèn poistui esteellisenä asian käsittelyn
ajaksi, syynä intressijääviys, hallintolaki 28 §.
Keskustelun kuluessa OMK ryhmän puolesta kunnanhallituksen jäsen Outi Marttila esitti, että kunnanjohtajan virka laitetaan auki julkiseen hakuun. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan tekemää
vastaesitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty vs. hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat vs. hallintojohtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Marttilan /OMK:n esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat
Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-3 vs. hallintojohtajan esitys tuli
kunnanhallituksen päätökseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 333
§ 97
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Kvalt 31.08.2020 § 97
Päätös:
Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui esteellisenä asian käsittelyn
ajaksi, syynä intressijääviys, hallintolaki 28 §.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 98
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Tilapäisen valiokunnan esitys valtuustolle Kittilän kunnan toimielinten erottamiseksi
epäluottamuksen perusteella
130/00.00.01/2020
Tilapäinen valiokunta:
Taustaa asialle
Kittilän kunnan 14 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua on kuntaan
24.4.2020 saapuneessa kirjeessä esittänyt:
”Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 valinnut jäsenet ja puheenjohtajiston valtuuston jäljellä olevan toimikauden loppuun saakka kunnanhallitukseen, sosiaali- ja terveyslautakuntaan,
tekniseen lautakuntaan, rakennus- ja ympäristölautakuntaan, koululautakuntaan sekä vapaan sivistystyön lautakuntaan.
Esitämme, että kaikki edellä mainitut 11.11.2019 valtuuston kokouksessa valitut toimielimet sekä toimielinten puheenjohtajistot erotetaan, koska ne eivät nauti meidän luottamustamme. Vaadimme, että
kunnassa ryhdytään pikaisesti valmistelemaan Kuntalain 35 § mukaisen tilapäisen valiokunnan perustamista asiaa valmistelemaan."
Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.6.2020 § 39 päättänyt:
1) asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen
valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista
koskevaa asiaa
2) valita tilapäiseen valiokuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:
Varsinainen
Aki Nevalainen
Tapani Rantajääskö
Veli-Matti Junnola
Milja Nikka

Varajäsen
Paula Nevalainen
Mikko Saarela
Eetu Alatalo
Tarmo Salonen

Sukupuolikiintiöstä poikkeamiseen on erityinen syy, sillä tilapäiseen
valiokuntaan valittavan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu, eikä
hän voi olla jäsenenä toimielimessä, jonka mahdollista erottamista
valiokunta valmistelee.
3) nimesi varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi Aki
Nevalaisen ja varapuheenjohtajaksi Tapani Rantajääskön
4) päätti, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin
osin Kittilän kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 98
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itselleen sihteerin. Tilapäisellä valiokunnalla on mahdollisuus käyttää
tarvittaessa puitesopimuksen mukaista lakipalvelua.
OMK ja Kokoomus eivät asettaneet varsinaista tai varajäsentä, joten
tilapäinen valiokunta jäi nelijäseniseksi.
Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa (18.6.2020.,
28.7.2020 ja 14.8.2020). Valiokunta valitsi sihteeriksi vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandellin.
Tilapäinen valiokunta on pyytänyt osana asian valmistelua lausuntoa
kaikkien niiden toimielinten varsinaisilta ja varajäseniltä, joita aloitteessa esitetään erotettavaksi. Kuulemiskirjeitä lähetettiin saantitodistuksella 25.6.2020 yhteensä kuudellekymmenelleneljälle (64:lle)
luottamushenkilölle. Kirjeitä palautui kuntaan seitsemän (7) kappaletta, joista yksi (1) kuitenkin vastasi sähköpostitse.
Vastauksia määräajan päättymiseen 23.7.2020 mennessä tuli yhteensä kolmekymmentäviisi (35) kappaletta. Vastauksissa kaksikymmentä (20) luottamushenkilöä kannatti aloitetta toimielinten erottamisesta ja uudelleenvalinnasta, kaksitoista (12 vastusti) aloitetta ja kolme (3) ilmoitti, että heillä ei ole aloitteen johdosta huomautettavaa
tai eivät vastusta aloitetta. Tilapäinen valiokunta laati vastauksista
erillisen yhteenvedon.
Tilapäinen valiokunta on Kuntalain 35 §:n mukaisesti pyytänyt asiassa kunnanhallitukselta lausuntoa. Kunnanhallitus on 11.8.2020 §
310 päättänyt, että se ei anna asiassa lausuntoa.
Esteellisyys
Jos erotettavat luottamushenkilöt ovat myös valtuutettuja, he eivät
KHO:n päätöksen mukaan kuitenkaan ole esteellisiä käsittelemään
erottamistaan valtuustossa (KHO 1998:19). Päätöksessä korostetaan toimielimen erottamisen kollektiivisuutta ja sovellettua parlamentarismia osana kunnan poliittista järjestelmää. Myöskään aloitteen allekirjoittamisen ei voida katsoa tekevän allekirjoittajista sellaisia asianosaisia, että he olisivat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn valtuustossa.
Liitteet:
Tilapäisen valiokunnan pöytäkirja 18.6.2020 liitteineen
Tilapäisen valiokunnan pöytäkirja 28.7.2020 liitteineen
Tilapäisen valiokunnan pöytäkirja 14.8.2020 liitteineen
Päätösehdotus
Tilapäinen valiokunta esittää, että valtuusto toteaa, että kunnanhallitus, sosiaali- ja terveyslautakunta, tekninen lautakunta, rakennus- ja
ympäristölautakunta, koululautakunta sekä vapaan sivistystyön lautakunta eivät nauti valtuuston luottamusta. Valtuusto päättää erottaa
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
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kyseiset toimielimet.
Tilapäinen valiokunta on käsitellyt asiaa ja toteaa perusteluiksi
epäluottamukselle seuraavaa
Aloitteen sekä erotettavaksi ehdotettujen toimielinten jäsenten kuulemisten perusteella tilapäinen valiokunta on todennut toimielinten
menettäneen luottamuksensa. Aloitteen toimielinten erottamiseksi
on allekirjoittanut neljätoista (14) valtuutettua ja kaksi (2) varavaltuutettua. Erotettavaksi esitettyjen luottamushenkilöiden kuulemisessa
selkeä enemmistö vastanneista oli luottamuselinten erottamisen
kannalla.
Kittilän kunnanvaltuusto ei kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävänä
toimielimenä pidättänyt syytteissä olleita luottamushenkilöitä. Valtiovarainministeriö teki pidättämispäätöksen 19.6.2018. Korkein hallinto-oikeus määräsi Kittilän kunnan valituksen johdosta pidättämispäätöksen lakkaamaan 21.4.2020. Perusteluina KHO totesi, että Valtiovarainministeriön olisi tullut päättää luottamustoimesta pidättämisen
lopettamisesta sen jälkeen, kun Lapin käräjäoikeus 28.6.2019 hylkäsi kaikki syytteet luottamushenkilöitä kohtaan. Muuttuneissa olosuhteissa pidättämisen jatkaminen oli suhteellisuusperiaatteen valossa
kunnallisen itsehallinnon suojan ja luottamusmiesten aseman kannalta kohtuutonta.
Aloitteen ja kuulemisten perusteella luottamushenkilöt kokevat epäoikeudenmukaiseksi sen, että Valtiovarainministeriön luottamustoimistaan pidättämät luottamusmiehet eivät voineet 11.11.2019 osallistua toimielinten jäsenten valintaan, eivätkä myöskään kyseisessä
tilanteessa ilmaista vapaasti kiinnostustaan luottamusmiespaikkoja
kohtaan. Valinnat toimielinten jäseniksi teki poikkeuksellinen kokoonpano ja suhteellisen vaalin tulos oli näin ollen eri kuin 2017 vaalien jälkeisissä valinnoissa. Tämä koetaan vahvasti olevan kuntavaalien tuloksen vastaista ja vaikuttaneen poliittisiin voimasuhteisiin tavalla, joka ei vastaa kuntavaalien tulosta. Tilapäinen valiokunta toteaa edellä mainittujen perusteiden johtaneen luottamuksen menettämiseen.
Valtuusto voi enemmistöpäätöksellä erottaa valitsemansa luottamushenkilöt kesken heidän toimikautensa, jos he ovat menettäneet
valtuuston luottamuksen (Kuntalaki 34 §). Lainsäätäjä on tarkoituksellisesti jättänyt luottamuksen menetyksen perusteet poliittisen harkinnan varaan ja kysymys onkin aina tapauskohtaisesta harkinnasta.
Kunnallishallintoon on vanhastaan kuulunut suhteellisuuden huomioon ottaminen henkilövalinnoissa. Poliittisten ryhmien on saatava
kannatustaan vastaava suhteellinen osuus kunnan luottamushenkilöpaikoista. Kunnallinen päätöksenteko perustuu pitkälti valtuuston
tekemiin toimielinten luottamusmiesvalintoihin ja valtuuston toimielimille hallintosäännössä antamaan päätösvaltaan.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuusto
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Kvalt 31.08.2020 § 98
Päätös:
Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.
Kunnanhallituksen jäsen Outi Marttila käytti puheenvuoron asiassa.
Keskustelun aikana valtuutettu Inkeri Yritys esitti, että ei hyväksytä
toimielinten erottamista.
Perustelut: Luottamushenkilöt on valittu laillisesti. On ilmennyt, että
kuuleminen on ollut puutteellista. Pöytäkirjoista ilmenee että seitsemän (7) luottamushenkilön asiakirjat ovat palautuneet kuntaan. Yksi
(1) on vastannut sähköpostilla. Mitä on tapahtunut muille? Onko
näyttöä, että ovat saaneet asiakirjat?
Varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi kannatti Inkeri Yrityksen tekemää esitystä.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Aki Nevalainen ja vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell antoivat selvityksen kuulemisen hoitamisesta laillisesti kuntalain säädöksiä noudattaen. Kirjeet on lähetty
saantitodistuksella 25.6.2020.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty tilapäisen valiokunnan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat tilapäisen valiokunnan esitystä, äänestävät
JAA.
Ne, jotka kannattavat Inkeri Yrityksen esitystä, äänestävät EI.
Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) jaa-ääntä,
kuusi (6) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Toni Kenttälä, Merja Korva, Markku Mäkitalo,
Vuokko Mäntymaa, Aki Nevalainen, Paula Nevalainen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Sirkka Hangasvaara, Jukka Salmi, Tarmo Salonen, Marita Toivanen ja Juha
Toivola. Ei-ääniä antoivat Esa Ylläsjärvi, Tuula Mertaniemi, Ahti
Ovaskainen, Jukka Poti, Yrjö Vaara ja Inkeri Yritys. Poissa olivat Tiina Huilaja ja Pentti Kangas
Puheenjohtaja totesi, että äänin 19-6 (2 poissa) päätettiin hyväksyä
tilapäisen valiokunnan esitys.
Valtuusto totesi, että kunnanhallitus, sosiaali- ja terveyslautakunta,
tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, koululautakunta sekä vapaan sivistystyön lautakunta eivät nauti valtuuston
Pöytäkirjan tarkastajat:
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luottamusta. Valtuusto päätti erottaa kyseiset toimielimet.
Inkeri Yritys, Ahti Ovaskainen, Tuula Mertaniemi, Esa Ylläsjärvi, Yrjö
Vaara ja Jukka Poti jättivät päätökseen eriävän mielipiteen Inkeri
Yrityksen esitykseen perustuen.
Kokoustauko pidettiin klo 14.45-14.50
Tarkistettiin pöytäkirja tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Liite 3
Liite 4
Liite 5

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tilapäisen valiokunnan kokouspöytäkirja nro 1/18.6.2020
liitteineen
Tilapäisen valiokunnan kokouspöytäkirja nro 2/28.7.2020
liitteineen
Tilapäisen valiokunnan kokouspöytäkirja nro 3/14.8.2020
liitteineen

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 334
§ 99
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Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017
Khall 25.08.2020 § 334
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on
jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen
mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa
asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.
Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Puheenjohtaja ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.Kunnanhallituksen jäsenet
ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.
Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei eriPöytäkirjan tarkastajat:
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tyisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä
varsinaisten että varajäsenten kohdalla.
Kunnanvaltuusto on päättänyt vahvistaa kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.
Kunnanhallituksessa on tällä hetkellä yhdeksän (9) jäsentä
sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:
Jäsen
Rajala Pekka
Korva Merja
Mäntymaa Vuokko
Fagerholm Raili
Pekkala Antti
Erkkilä Akseli
Mertaniemi Tuula
Ovaskainen Ahti
Marttila Outi

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

Henk.koht. varajäsen
Kantola Susanna
Toivola Juha
Palosaari Raija
Toivanen Marita
Mäkitalo Jussi
Kautto Sakari
Linnala Maija
Vaara Yrjö
Huilaja Tiina

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

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto on seuraava:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Rajala Pekka
Mertaniemi Tuula
Fagerholm Raili

Kesk.
OMK
Vas.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen kunnanhallituksen erottamisesta
1) kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2) valitsee valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.
3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti
Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat
Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan
esityksen äänin 6-3.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 99
Päätös:
Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.
Valtuutettu Pekka Rajala esitti, että pykälissä 99-104 käytetään suhteellista vaalitapaa.
Pekka Rajala ilmoitti, että Suomen Keskusta, Kristillisdemokraatit,
Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset, Kuntalaislista ja Sosiaalidemokraatit olivat muodostaneet teknisen vaaliliiton:
"Me allekirjoittaneet olemme tänään muodostuneet teknisen vaaliliiton Kittilän kunnan luottamusmiesvalintojen valtuustokäsittelyyn.
Vaaliasiamieheksi olemme valinneet Pekka Rajalan.” Ilmoitus kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä.
OMK ja Kokoomus ilmoittivat tekevänsä yhteistyötä. Kyseessä on
yhteistyöryhmä.
Valtuutettu Inkeri Yritys esitti valtuutettu Tuula Mertaniemeä yhteistyöryhmän vaaliasiamieheksi. Käydyssä keskustelussa nimettiin kuitenkin valtuutettu Jukka Poti toisen listan vaaliasiamieheksi.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti teknisen vaaliliiton puolesta valittavaksi:
Varsinainen
Pekka Rajala
Merja Korva
Vuokko Mäntymaa
Tarmo Salonen
Raili Fagerholm
Akseli Erkkilä
Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Sirkka Hangasvaara
Juha Toivola
Raija Palosaari
Jussi Mäkitalo
Vilho Molkoselkä
Sakari Kautto
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Marita Toivanen

Oula Vuolli

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän puolesta valittavaksi:
Varsinainen
Tuula Mertaniemi
Ahti Ovaskainen

Varajäsen
Outi Marttila
Yrjö Vaara

Pidettiin tauko, kun valtuuston vaalilautakunta kokoontui klo
15:15-15:29.
Vaalilautakunnan puheenjohtaja Markku Mäkitalo kertoi tilanteen
vaalilautakunnan kokouksen jälkeen.
Kunnanhallitukseen valittiin neuvottelujen jälkeen yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden vaalilautakunnan kokoontumisen jälkeen
seuraavat henkilöt:
Varsinainen
Pekka Rajala, Kesk.
Merja Korva, Kesk.
Vuokko Mäntymaa, Kesk.
Tarmo Salonen, PS
Raili Fagerholm, Vas.
Akseli Erkkilä, KL
Marita Toivanen, Vas.
Tuula Mertaniemi, OMK
Ahti Ovaskainen, OMK

Varajäsen
Sirkka Hangasvaara, Kesk.
Juha Toivola, Kesk.
Raija Palosaari, KD
Milja Nikka, PS
Vilho Molkoselkä, Vas.
Sakari Kautto, SDP
Oula Vuolli, Vas.
Outi Marttila, OMK
Yrjö Vaara, OMK

Seuraavaksi suoritetaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston vaali.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti teknisen vaaliliiton puolesta:
Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Pekka Rajala, 1. varapuheenjohtajaksi Tarmo Salonen ja 2. varapuheenjohtajaksi Raili Fagerholm
Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän puolesta kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Tuula Mertaniemeä.
Suhteellinen vaalilautakunta kokoontui ja puheenjohtaja Markku Mäkitalo selosti vaalitavan.Oli suoritettava suhteellinen vaali listan 1 ja
listan 2 kesken. Äänestyslippuihin merkitään 1 tai 2 ja suoritetaan nimenhuutojärjestyksessä.
Lista 1
Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Pekka Rajala
1. varapuheenjohtajaksi Tarmo Salonen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2. varapuheenjohtajaksi Raili Fagerholm
Lista 2
Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Tuula Mertaniemi
Vaalilautakunnan jäsenet toimivat ääntenlaskijoina. Suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Puheenjohtaja Markku Mäkitalo kertoi
suhteellisen vaalin tuloksen, joka oli:
Lista 1 sai 19 ääntä
1. Pekka Rajala, suhdeluku 19
2. Tarmo Salonen, suhdeluku 9,5
3. Raili Fagerholm, suhdeluku 6,333
Lista 2 sai 6 ääntä
1. Tuula Mertaniemi, suhdeluku 6
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että suhteellista vaalitapaa käyttäen valittiin kunnanhallituksen puheenjohtajisto
seuraavasti:
Puheenjohtaja Pekka Rajala, Kesk.
1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen, PS
2. varapuheenjohtaja Raili Fagerholm, Vas.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Liite 6
Liite 7

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitus teknisen vaaliliiton muodostamisesta Keskusta
ym./Kvalt 31.8.2020
Valtuuston vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2020 (Kvalt
31.8.2019 § 99)

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 335
§ 100

7/2020

55

25.08.2020
31.08.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali
130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017
Khall 25.08.2020 § 335
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on
jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen
mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa
asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.
Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sosiaali-ja terveyslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä
varsinaisten että varajäsenten kohdalla
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Sosiaali-ja terveyslautakunnassa on tällä hetkellä yhdeksän (9) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:
Jäsen
Salmi Jukka
Hangasvaara Sirkka
Pudas Anna-Liisa
Granroth Aaro
Ala Kimmo
Hettula Arto
Suhonen Eeva
Vaara Yrjö
Huilaja Tiina

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

Henk.koht. varajäsen
Toivola Juha
Jussila Kai
Kantola Susanna
Kenttälä Pekka
Lehtonen Minna
Kautto Sakari
Mikkonen Maire
Kurt Heli
Kangas Pentti

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

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajisto on seuraava:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Aaro Granroth
Huilaja Tiina
Salmi Jukka

Vas.
Vihr.
Kesk.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen sosiaali-ja terveyslautakunnan erottamisesta
1) sosiaali-ja terveyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2) valitsee valituista sosiaali-ja terveyslautakunnan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti
Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat
Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan
esityksen äänin 6-3.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 100
Päätös:
Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.
Keskustelun aikana vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton
(Kesk., KD, Vas., PS, KL ja SDP) puolesta sosiaali- ja terveyslautakunnan valittavaksi:
Varsinainen
Jukka Salmi
Sirkka Hangasvaara
Anna-Liisa Pudas
Kimmo Ala
Aaro Granroth
Arto Hettula
Leena Kinnunen

Varajäsen
Juha Toivola
Sari Hunnakko
Susanna Kantola
Milja Nikka
Mauri Taskila
Sakari Kautto
Reijo Paasirova

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän (OMK ja Kok.) puolesta valittavaksi:
Varsinainen
Heli Kurt
Eeva Suhonen

Varajäsen
Yrjö Vaara
Maire Mikkonen

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että sosiaali- ja terveyslautakuntaan valittiin yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden, seuraavat henkilöt:
Varsinainen
Jukka Salmi, Kesk.
Sirkka Hangasvaara, Kesk.
Anna-Liisa Pudas, Kesk.
Kimmo Ala, PS
Aaro Granroth, Vas.
Arto Hettula , SDP
Leena Kinnunen, Vas.
Heli Kurt, OMK
Eeva Suhonen, Kok.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Juha Toivola, Kesk.
Sari Hunnakko, Kesk.
Susanna Kantola, Kesk.
Milja Nikka, PS
Mauri Taskila, Vas.
Sakari Kautto, SDP
Reijo Paasirova, Vas.
Yrjö Vaara, OMK
Maire Mikkonen, Kok.
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Puheenjohtaja totesi, että esityslistasta poiketen valitaan puheenjohtaja sekä 1. ja 2 varapuheenjohtaja. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton puolesta, että puheenjohtajaksi valitaan Aaro Granroth ja 1. varapuheenjohtajaksi Jukka
Salmi.
Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän puolesta, että puheenjohtajaksi valitaan Heli Kurt.
Tauko pidettiin klo 15:51-16.05
Vaaliasiamies Jukka Poti veti esityksensä pois.
Neuvottelutauko pidettiin 16:09-16:17.
Tarmo Salonen esitti, että 2. varapuheenjohtajaksi valitaan Kimmo
Ala.
Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajisto valittiin seuraavasti:
Puheenjohtaja Aaro Granroth, Vas.
1. varapuheenjohtaja Jukka Salmi, Kesk.
2. varapuheenjohtaja Kimmo Ala, PS
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Teknisen lautakunnan vaali
130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017
Khall 25.08.2020 § 336
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on
jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen
mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa
asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.
Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä
varsinaisten että varajäsenten kohdalla
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Teknisessä lautakunnassa on tällä hetkellä yhdeksän (9) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:
Jäsen
Jauhojärvi Pirkko
Hettula Juha
Pääkkölä Matti
Toivanen Marita
Fagerholm Raili
Pekkala Antti
Marttila Outi
Ovaskainen Ahti
Sieppi Taru

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

Henk.koht. varajäsen
Kangas Eija
Kuusela Mika
Mäntymaa Vuokko
Vuomajärvi Liisa
Uusisalmi Atte
Kenttälä Toni
Vanhatalo Leena
Antila Marko
Linnala Maija

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

Teknisen lautakunnan puheenjohtajisto on seuraava:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Toivanen Marita
Marttila Outi
Jauhojärvi

Vas.
OMK
Kesk.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen teknisen
lautakunnan erottamisesta
1) tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2021
yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2) valitsee valituista teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti
Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 336
§ 101
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Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat
Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan
esityksen äänin 6-3.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 101
Päätös:
Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton (Kesk., KD, Vas., PS, KL
ja SDP) puolesta tekniseen lautakuntaan valittavaksi:
Varsinainen
Pirkko Jauhojärvi
Juha Hettula
Vuokko Mäntymaa
Kai Jussila
Jussi Mäkitalo
Marita Toivanen
Raili Fagerholm

Varajäsen
Eija Kangas
Mika Kuusela
Matti Pääkkölä
Tuula Koivuniemi
Veikko Siitonen
Aaro Granroth
Leena Kinnunen

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän (OMK ja Kok.) puolesta valittavaksi:
Varsinainen
Outi Marttila
Ahti Ovaskainen

Varajäsen
Leena Vanhatalo
Marko Antila

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että tekniseen lautakuntaan
valittiin yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden, seuraavat henkilöt:
Varsinainen
Pirkko Jauhojärvi, Kesk.
Juha Hettula, Kesk.
Vuokko Mäntymaa, Kesk.
Kai Jussila, Kesk.
Jussi Mäkitalo, PS
Marita Toivanen, Vas.
Raili Fagerholm, Vas.
Outi Marttila , OMK
Ahti Ovaskainen, OMK

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Eija Kangas, Kesk.
Mika Kuusela, Kesk.
Matti Pääkkölä, Kesk.
Tuula Koivuniemi, Kesk.
Veikko Siitonen, PS
Aaro Granroth, Vas.
Leena Kinnunen, Vas.
Leena Vanhatalo, OMK
Marko Antila, Kok.

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 336
§ 101
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Puheenjohtaja totesi, että esityslistasta poiketen valitaan puheenjohtaja sekä 1. ja 2 varapuheenjohtaja. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton puolesta, että teknisen
lautakunnan puheenjohtajisto valitaan seuraavasti:
puheenjohtaja Marita Toivanen, Vas.
1. varapuheenjohtaja Pirkko Jauhojärvi, Kesk.
2. varapuheenjohtaja Jussi Mäkitalo, PS
Vaaliliiton esitys puheenjohtajistoksi hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkistettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 337
§ 102
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali
130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017
Khall 25.08.2020 § 337
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on
jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen
mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa
asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.
Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan rakennus-ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä
varsinaisten että varajäsenten kohdalla

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 337
§ 102
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Rakennus-ja ympäristölautakunnassa on tällä hetkellä yhdeksän (9)
jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:
Jäsen
Jauhojärvi Pirkko
Toivola Juha
Mäntymaa Vuokko
Vuolli Oula
Niva Jukka
Mäkitalo Jussi
Huilaja Tiina
Yritys Inkeri
Ovaskainen Ahti

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

Henk.koht. varajäsen
Jokela Ville
Korva Merja
Hettula Juha
Jussila Katja
Ylitörmänen Janne
Lehtonen Minna
Vanhatalo Leena
Linnala Maija
Vaara Yrjö

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

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajisto on seuraava:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Jauhojärvi Pirkko
Ovaskainen Ahti
Vuolli Oula

Kesk.
OMK
Vas.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen rakennus-ja ympäristölautakunnan erottamisesta
1) rakennus-ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2) valitsee valituista rakennus-ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti
Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 337
§ 102
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Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat
Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan
esityksen äänin 6-3.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 102
Päätös:
Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton (Kesk., KD, Vas., PS, KL
ja SDP) puolesta rakennus- ja ympäristölautakuntaan valittavaksi:
Varsinainen
Pirkko Jauhojärvi
Juha Toivola
Vuokko Mäntymaa
Jussi Mäkitalo
Oula Vuolli
Jukka Niva
Katja Jussila

Varajäsen
Ville Jokela
Merja Korva
Juha Hettula
Minna Lehtonen
Pekka Kenttälä
Janne Ylitörmänen
Leena Kinnunen

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän (OMK ja Kok.) puolesta valittavaksi:
Varsinainen
Inkeri Yritys
Ahti Ovaskainen

Varajäsen
Leena Vanhatalo
Yrjö Vaara

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että rakennus- ja ympäristölautakuntaan valittiin yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden, seuraavat henkilöt:
Varsinainen
Pirkko Jauhojärvi, Kesk.
Juha Toivola, Kesk.
Vuokko Mäntymaa, Kesk.
Jussi Mäkitalo, PS
Oula Vuolli, Vas.
Jukka Niva, KL
Katja Jussila, Vas.
Inkeri Yritys, OMK
Ahti Ovaskainen, OMK

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Ville Jokela, Kesk.
Merja Korva, Kesk.
Juha Hettula, Kesk.
Minna Lehtonen, PS
Pekka Kenttälä, Vas.
Janne Ylitörmänen, KL
Leena Kinnunen, Vas.
Leena Vanhatalo, OMK
Yrjö Vaara, OMK

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 337
§ 102
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Puheenjohtaja totesi, että esityslistasta poiketen valitaan puheenjohtaja sekä 1. ja 2 varapuheenjohtaja. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton puolesta, että rakennusja ympäristölautakunnan puheenjohtajisto valitaan seuraavasti:
puheenjohtaja Pirkko Jauhojärvi, Kesk.
1. varapuheenjohtaja Oula Vuolli, Vas.
2. varapuheenjohtaja Jussi Mäkitalo, PS
Vaaliliiton esitys puheenjohtajistoksi hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 338
§ 103
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Koululautakunnan vaali
130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017
Khall 25.08.2020 § 338
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on
jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen
mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa
asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.
Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan koululautakunnassa
on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä
varsinaisten että varajäsenten kohdalla

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 338
§ 103

7/2020

68

25.08.2020
31.08.2020

Koululautakunnassa on tällä hetkellä yhdeksän (9) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:
Jäsen
Kantola Susanna
Jokela Ville
Pääkkölä Matti
Jussila Asko
Kenttälä Toni
Moksi Aila
Linnala Jukka
Yritys Inkeri
Huikuri-Kujala Helena

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

Henk.koht. varajäsen
Hangasvaara Sirkka
Mäntymaa Vuokko
Kyrö Reijo
Fagerholm Emilia
Pekkala Antti
Hettula Arto
Mertaniemi Hannu
Jylhä Marita
Sieppi Taru

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

Koululautakunnan puheenjohtajisto on seuraava:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Jussila Asko
Kantola Susanna
Yritys Inkeri

Vas.
Kesk.
OMK

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen koululautakunnan
erottamisesta
1) koululautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2) valitsee valituista koululautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti
Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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§ 338
§ 103
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Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat
Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan
esityksen äänin 6-3.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 103
Päätös:
Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton (Kesk., KD, Vas., PS, KL
ja SDP) puolesta koululautakuntaan valittavaksi:
Varsinainen
Susanna Kantola
Ville Jokela
Reijo Kyrö
Toni Kenttälä
Asko Jussila
Aila Moksi
Atte Uusisalmi

Varajäsen
Sirkka Hangasvaara
Vuokko Mäntymaa
Matti Pääkkölä
Antti Pekkala
Emilia Fagerholm
Arto Hettula
Marjo Moilanen

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän (OMK ja Kok.) puolesta valittavaksi:
Varsinainen
Inkeri Yritys
Helena Huikuri-Kujala

Varajäsen
Marita Jylhä
Taru Sieppi

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koululautakuntaan valittiin
yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden, seuraavat henkilöt:
Varsinainen
Susanna Kantola, Kesk.
Ville Jokela,Kesk.
Reijo Kyrö, Kesk.
Toni Kenttälä, PS
Asko Jussila, Vas.
Aila Moksi, SDP
Atte Uusisalmi, Vas.
Inkeri Yritys, OMK
Helena Huikuri-Kujala, OMK

Pöytäkirjan tarkastajat:

Varajäsen
Sirkka Hangasvaara, Kesk.
Vuokko Mäntymaa, Kesk.
Matti Pääkkölä, Kesk.
Antti Pekkala, PS
Emilia Fagerholm, Vas.
Arto Hettula, SDP
Marjo Moilanen, Vas.
Marita Jylhä, OMK
Taru Sieppi, Kok.

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 338
§ 103
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Puheenjohtaja totesi, että esityslistasta poiketen valitaan puheenjohtaja sekä 1. ja 2 varapuheenjohtaja. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton puolesta, että koululautakunnan puheenjohtajisto valitaan seuraavasti:
puheenjohtaja Susanna Kantola, Kesk.
1. varapuheenjohtaja Asko Jussila, Vas.
2. varapuheenjohtaja Toni Kenttälä, PS
Vaaliliiton esitys puheenjohtajistoksi hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 339
§ 104
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Vapaan sivistystyön lautakunnan vaali
130/00.00.01/2020, 113/00.00.01/2017
Khall 25.08.2020 § 339
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan 14 kunnanvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua on
jättänyt aloitteen kaikkien 11.11.2019 kunnanvaltuuston kokouksessa valittujen toimielinten ja puheenjohtajien erottamiseksi. Perusteena aloitteessa on epäluottamus. Epäluottamuksen syynä aloitteen
mukaan on se, että nykyiset erotettaviksi ehdotetut luottamushenkilöt on KHO:n päätöksen jälkeen valinnut kokoonpanoltaan nykyisestä valtuustosta poikkeava valtuusto.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.6.2020 asettaa keskuudestaan Kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Kittilän kunnan toimielinten erottamista koskevaa
asiaa. Tilapäinen valiokunta on työskennellyt kesän ajan, kokoontunut 18.6, 28.7 ja vielä 14.8. Tilapäinen valiokunta on päättänyt esittää 31.8.2020 kokoontuvalle valtuustolle kaikkien toimielinten erottamista epäluottamuksen vuoksi. Erottaminen ei koske tarkastuslautakuntaa eikä keskusvaalilautakuntaa.
Mikäli valtuusto kokouksessaan 31.8.2020 päätyy erottamaan toimielimet, on suoritettava samassa kokouksessa toimielinten vaali.
Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.
Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan vapaan sivistystyön
lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja I sekä II
varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Toimielimen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on otettava huomioon
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.Sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä
varsinaisten että varajäsenten kohdalla
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Vapaan sivistystyön lautakunnassa on tällä hetkellä yhdeksän (9)
jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:
Jäsen
Palosaari Raija
Nilivaara Anna-Liisa
Siitonen Esa
Ylisuvanto Jukka
Ala Kimmo
Lompolo Mikko
Poti Jukka
Kurt Heli
Suhonen Eeva

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

Henk.koht. varajäsen
Kyrö Reijo
Jokela Ville
Niskanen Maarit
Fagerholm Emilia
Pekkala Antti
Toivola Ritva
Lompolo Lasse
Vanhatalo Leena
Huikuri-Kujala Helena

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

Vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajisto on seuraava:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Palosaari Raija
Ylisuvanto Jukka
Suhonen Eeva

KD
Vas.
Kok.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee edellyttäen, että se on päättänyt nykyisen vapaan sivistystyön
lautakunnan erottamisesta
1) vapaan sivistystyön lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2020-2021 yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2) valitsee valituista vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että toimielin säilyy entisellään. Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti
Ahti Ovaskaisen tekemää vastaesitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattava kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Ovaskaisen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä.
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Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa, Jussi Mäkitalo ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat
Ahti Ovaskainen, Outi Marttila ja Tuula Mertaniemi.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan
esityksen äänin 6-3.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 31.08.2020 § 104
Päätös:
Vaihdettiin asioiden käsittelyjärjestystä yksimielisesti siten, että käsiteltiin kokouksessa §:n 80 jälkeen seuraavina §:t 98 - 104.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton (Kesk., KD, Vas., PS, KL
ja SDP) puolesta vapaan sivistystyön lautakuntaan valittavaksi:
Varsinainen
Raija Palosaari
Esa Siitonen
Pirkko Jauhojärvi
Kimmo Ala
Jukka Ylisuvanto
Mikko Lompolo
Emilia Fagerholm

Varajäsen
Sirkka Hangasvaara
Vuokko Mäntymaa
Ville Jokela
Antti Pekkala
Reijo Paasirova
Ritva Toivola
Erkki Ollikainen

Vaaliasiamies Jukka Poti esitti yhteistyöryhmän (OMK ja Kok.) puolesta valittavaksi:
Varsinainen
Lasse Lompolo
Eeva Suhonen

Varajäsen
Heli Kurt
Helena Huikuri-Kujala

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että vapaan sivistystyön lautakuntaan valittiin yksimielisesti, tasa-arvoseikat huomioiden, seuraavat henkilöt:
Varsinainen
Raija Palosaari, KD
Esa Siitonen, Kesk.
Pirkko Jauhojärvi, Kesk.
Kimmo Ala, PS
Jukka Ylisuvanto, Vas.
Mikko Lompolo, KL
Emilia Fagerholm, Vas.
Lasse Lompolo, OMK
Eeva Suhonen, Kok.
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Varajäsen
Sirkka Hangasvaara, Kesk.
Vuokko Mäntymaa, Kesk.
Ville Jokela, Kesk.
Antti Pekkala, PS
Reijo Paasirova, Vas.
Ritva Toivola, SDP
Erkki Ollikainen, Vas.
Heli Kurt, OMK
Helena Huikuri-Kujala, OMK
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Puheenjohtaja totesi, että esityslistasta poiketen valitaan puheenjohtaja sekä 1. ja 2 varapuheenjohtaja. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.
Vaaliasiamies Pekka Rajala esitti vaaliliiton puolesta, että vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajisto valitaan seuraavasti:
puheenjohtaja Raija Palosaari, KD
1. varapuheenjohtaja Jukka Ylisuvanto, Vas.
2. varapuheenjohtaja Kimmo Ala, PS
Vaaliliiton esitys puheenjohtajistoksi hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet/Kvalt 31.8.2020
255/10.03.01/2014, 287/10.03.01/2020, 286/08.00.00/2020, 99/05.07.05/2020,
77/02.02/2020
Kvalt 31.08.2020 § 105
1) Puheenjohtaja Aki Nevalainen käytti puheenvuoron koskien valtuustoseminaaria 14.9.2020.
2) Valtuutettu Vuokko Mäntymaa teki valtuustoaloitteen tiesuunnitelman laatimiseksi välille Köngäs-Tepasto –Raattama.
3) Valtuutettu Pekka Rajala esitti valtuustoaloitteen rosteristen opasteiden teettämiseksi Hanhimännikköön Suomen ilmasodan viimeisten uhrien muistomerkille.
4) Valtuutettu Merja Korva teki valtuustoaloitteen Könkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi, aloitteessa esitetään nopeusnäyttötaulujen asentamista koko kylän alueelle.
4) Valtuutettu Inkeri Yritys käytti puheenvuoron liittyen Koronan vaikutuksiin kunnan talouteen ja toimintoihin.
__________
Liitteet
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Vuokko Mäntymaan valtuustoaloite/Tiesuunnitelman
laatiminen välille Köngäs-Tepasto-Raattama
Liite 9 Pekka Rajalan valtuustoaloite/Opasteet Suomen
ilmasodan viimeisten uhrien muistomerkille
Hanhimännikköön
Liite 10 Merja Korvan valtuustoaloite Könkään kylän
tieturvallisuuden parantamiseksi/nopeusnäyttötaulut
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 79 - 94, 96 ja 105
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa
tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Kunnallisvalitus
§:t 95 ja 97 - 104
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai
päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on
ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen
haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta
vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
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järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille
viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai
sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa
pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä 1.1.2018
oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan
allekirjoitussivulla.
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