KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

10/2020

1

Kunnanvaltuusto
Aika

Maanantai 14.12.2020 klo 14:00 - 19:50

Paikka

Kittilän lukion juhlasali (Valtatie 11 A)

Käsitellyt asiat
§
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Rakennuslupamaksujen tarkistaminen
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen
muuttaminen
Kunnanjohtajan johtajasopimus ajalle 1.1. - 31.12.2021
Kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspäivät kevätkausi
2021
Valtuustoaloite, tievalaistus Lompolon kylään
Valtuutettujen lukumäärä
Rekrytointiohje
Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräysten
hyväksyminen
Kuntalaisaloite/Ensiapukoulutusta kuntaisille veloituksetta
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet/Kvalt 14.12.2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
4
5
6
8
11
13
16
19
20
22
25
26
43

KITTILÄN KUNTA

10/2020

Pöytäkirja

2

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Erkkilä Akseli
Fagerholm Raili
Kantola Susanna
Kautto Sakari
Korva Merja
Linnala Maija
Mertaniemi Tuula
Mäkitalo Markku
Mäntymaa Vuokko
Nevalainen Aki
Nevalainen Paula
Ovaskainen Ahti
Palosaari Raija

Tehtävä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
1. varapuheenjohtaja
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Poti Jukka
Rajala Pekka
Rantajääskö Tapani
Salmi Jukka
Salonen Tarmo
Toivanen Marita
Toivola Juha
Yritys Inkeri
Vaara Yrjö
Nikka Milja
Hangasvaara Sirkka
Ylläsjärvi Esa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
2. varapuheenjohtaja
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Jämsén Antti

kunnanjohtaja

Grandell Hanna-Maria

vs. hallintojohtaja

Poissa Huilaja Tiina
Kangas Pentti
Kenttälä Toni
Pekkala Antti
Saarela Mikko
Vanhatalo Leena

Lisätiedot

Läsnä §:t 124-134 poistui klo
17.15 alkaneen tauon aikana §
135 käsittelyn ollessa kesken

Läsnä §:t 124-134 poistui klo
17.15 alkaneen tauon aikana §
135 käsittelyn ollessa kesken
poissa esteellisenä § 128 sekä
§:n 135 aikana käsiteltäessä
House of Laplandin avustusasiaa

jäsen
jäsen
3. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Ennen varsinaisen kokouksen alkamista infotilaisuus klo
13.30-14.00: Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kertoi Levin matkailun tilanteesta. Infotilaisuuteen osallistuivat kaikki
kokoukseen osallistuneet 25 valtuutettua/varavaltuutettua.
Puheenvuoroja pyysivät:
Valtuutettu Akseli Erkkilä valtuustoaloitetta varten
Valtuutettu Jukka Poti kolmea aloitetta varten
Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot pidettäväksi kokouksen lopuksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Läsnä kokouksessa viranhaltijoista kunnanjohtajan ja vs. hallintojohtajan lisäksi oli controller Tuija Lång, muut johtoryhmäläiset Teamsin
kautta. Teknisenä tukena paikalla olivat ICT-suunnittelijat Mari Takalo ja Kalle Siitonen.
Käsitellyt asiat

§ :t 124 - 136

Allekirjoitukset
Aki Nevalainen
Puheenjohtaja

Hanna-Maria Grandell
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tauot pidettiin klo 14.50-15.00 ja 17.15-18.15.
Kittilässä 17.12.2020

Jukka Salmi

Tarmo Salonen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 17.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 17.12.2020
Hanna-Maria Grandell
Vs. hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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14.12.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 14.12.2020 § 124
Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä kokouksessa
käsiteltäväksi tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jokaiselle
valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille 8.12.2020. Esityslista on lähetetty myös kaikille varavaltuutetuille 8.12.2020.
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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Pöytäkirjan tarkastaminen
Kvalt 14.12.2020 § 125
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 17.12.2020 klo
12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 17.12.2020 klo
14.00- 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kunnanvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:
Kunnanvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa olevat valtuutetut Jukka
Salmi ja Tarmo Salonen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupamaksujen tarkistaminen
322/02.05.00/2020
RakYmplk 15.10.2020 § 114
(lisätietoja rakennustarkastaja p.0400396074)
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka
perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.
Kittilän hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee rakennusvalvonnan taksat.
Edellinen Kittilän kunnan rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan 01.01.2019. Kittilän kunnanhallitus on päättänyt (11.8.2020 §
294) vuoden 2021 talousarvion ja 2021-2023 taloussuunnitelman
laadintaohjeissa, että lautakunnat tarkastavat kaikki maksut ja taksat.
Rakennustarkastaja:
Voimassa olevan taksan vahvistamisen jälkeen yleinen kustannusnousu on noin 1 %. Taksoja on korotettu pääosin vastaavalla määrällä sekä nostettu prosentuaalisesti enemmän sellaisia taksoja joiden kulut on todettu olemassa olevan taksan mukaan kuluihin ja työmäärään nähden liian pieneksi. Uusia taksoja on tullut aurinkosähköön ja siihen liittyvien järjestelmien rakentamiselle.
Esitän, että lautakunta hyväksyy liitteenä olevan taksaluonnoksen ja
esittää sen edelleen hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi voimaan
vuodesta 2021 alkaen.
Päätös:
Rakennusvalvonnan taksa hyväksyttiin muutoksella kohtaan 2.5
(suurikokoiset tuulivoimalat) yli 3 MW tuulivoimayksikön maksu
10.000€.
__________
Khall 03.11.2020 § 430
Kittilän voimassa olevan hallintosäännön (luku 8 taloudenhoito §72)
mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista
perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee rakennusvalvonnan taksat.
Liite: Rakennuslupamaksuja koskeva taksa 1.1.2021 lukien
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä olevan rakennuslupamaksuja koskevan taksaluonnoksen ja vahvistaa sen siten, että taksa tulee voimaan
1.1.2021 lukien.
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
rakennuslupamaksuja koskevan taksaluonnoksen ja vahvistaa sen
siten, että taksa tulee voimaan 1.1.2021 lukien.
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu esitys.
__________
Kvalt 14.12.2020 § 126
Päätös:
Kunnanvaltuuston hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja hyväksyi
rakennuslupamaksuja koskevan taksaluonnoksen sekä vahvisti sen
siten, että taksa tulee voimaan 1.1.2021 lukien.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2021 lukien
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Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen
yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
306/00.04.01/2020
Khall 03.11.2020 § 431
Sodankylän perusturvalautakunta on esittänyt 19.8.2020 § 95 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenkunnille yhteistoimintasopimuksen muuttamista seuraavasti:
Sopimuksen kappaleen 7 teksti ”Kuntien maksuosuudet määräytyvät
aluksi pelastuslaitoksen mallin mukaisesti, puolet asukasluvun mukaan ja 50 % talousarvion/tilinpäätöstietojen mukaan.”
muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Kustannusjaon perusteena on eläinlääkintähuollon osalta talousarvio. Terveysvalvonnan osalta kustannusjakoperusteena 50 % talousarvio ja 50 % valvontakohteiden lukumäärä. Valvontakohteiden
lukumäärä tarkistetaan vuosittain. Edellä mainitun perusteella määräytyvät kuntien
maksuosuudet.”
Kustannusten jakautuminen kuntien kesken on tähän asti tarkistettu
vuosittain asukasluvun perusteella. Muutoksen myötä kustannukset
tulevat jakaantumaan sen mukaan kuinka paljon palveluja kunkin
kunnan alueella tuotetaan.
Kustannusten jakautuminen tarkistetaan vuosittain asukasluvun perusteella. Nykyisen kustannusjakomallin mukaisesti maksuosuudet
jakaantuvat v. 2020 seuraavasti:
Kittilä 32,78 % (asukasluku 6 453)
Sodankylä 40,03 % (asukasluku 8 303)
Muonio 14,46 % (asukasluku 2 308)
Enontekiö 12,73 % (asukasluku 1 838)
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella
kunnan asukasluku kuvaa nykyisellään huonosti ympäristöterveydenhuollon työn määrää kunkin kunnan alueella ja
työn jakautumista kuntien kesken, johtuen eroista kuntien elinkeinorakenteissa.
Suoriteperusteisuuden sijaan kustannusjakoperusteita esitetään
muutettavaksi siten, että ne jakautuvat sen mukaan kuinka paljon
palveluja kunkin kunnan alueella tuotetaan. Terveysvalvonnan osalta maksuosuudet jakaantuisivat vuodesta 2021 lukien siten, että
kustannuksista 50 % muodostuu talousarvion mukaan ja 50 % valvontakohteiden lukumäärän mukaan. Eläinlääkinnän osalta maksuPöytäkirjan tarkastajat:
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osuudet määräytyisivät vain talousarvion perusteella.
Ehdotetun kustannusjakomallin maksuosuudet olisivat jakaantuneet
seuraavasti:
Kittilä 32,720 % (terveysvalvonta 40,36 % ja eläinlääkintä 29,23 %)
Sodankylä 34,550 % (terveysvalvonta 30,38 % ja eläinlääkintä 35,39
%)
Muonio 16,685 % (terveysvalvonta 13,90 % ja eläinlääkintä 18,43
%)
Enontekiö 16,045 % (terveysvalvonta 15,35 % ja eläinlääkintä 16,95
%)
Maksuosuuksien muutosta selittää osaltaan eläinlääkäriresurssit:
Sodankylässä on kaksi kunnaneläinlääkäriä, Kittilässä 1,3 ja Muonio-Enontekiö -alueella 2. Eläinlääkärit tekevät työtä lähes täysin niiden kuntien alueella, joissa vastaanotot sijaitsevat, minkä vuoksi
eläinlääkinnän kustannukset ovat kuntakohtaiset eikä asukasluku
määritä työn jakautumista. Ainoastaan lyhytaikaisissa akuuttipotilastyön sijaistuksissa työalue on laajempi ja päivystysaikana koko yhteistoiminta-alue.
Muutosta selittää myös terveystarkastajien työn jakautuminen kuntien kesken valvontakohteiden lukumäärän mukaisesti (vuoden 2020
kohdemäärät); Sodankylä 203, Kittilä 291, Muonio 105 ja Enontekiö
125. Terveysvalvonnan osalta valvontakohteiden määrä kuvaa asukaslukua huomattavan paljon paremmin kunnan alueella tarvittavaa
työpanosta.Terveystarkastajat toimivat koko yhteistoiminta-alueella.
Liitteenä ote Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksestä 10.9.2020 §
61, jonka liitteinä yhteistoimintasopimus, yhteistoiminta-alueen laskutus 2020 ja valvontakohteiden lukumäärä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Sodankylän perusturvalautakunnan esittämän muutoksen Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien yhteistoimintasopimukseen.
2) todeta, että muutos on perusteltu, kun jatkossa kustannukset jakautuvat asukasluvun sijaan jatkossa palvelujen käytön mukaan kullekin kunnalle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kvalt 14.12.2020 § 127
Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja hyväksyi
Sodankylän perusturvalautakunnan esittämän muutoksen Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien yhteistoimintasopimukseen.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Sodankylän kunnanvaltuuston ptk:n ote
10.9.2020/Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen
muuttaminen
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Kunnanjohtajan johtajasopimus ajalle 1.1. - 31.12.2021
225/01.01.01/2019
Khall 03.11.2020 § 444
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus, jossa
sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimus on kuntalain mukaan pakollinen. Määräystä siitä, millaisessa määräajassa viran vastaanottamisesta sopimus on tehtävä, ei laissa ole määräystä. Pääsääntöisesti johtajasopimus tulee tehdä pian viran vastaanottamisesta. Kysymyksessä on julkisoikeudellinen sopimus.
Kuntalain määräykset antavat perustan kunnan ja kunnanjohtajan
välisen johtajasopimuksen solmimiseen. Johtajasopimuksen sisällöstä säädetään laissa yleisellä tasolla ja siten tarjoutuu mahdollisuus kunnille harkita itse sopimuksen sisällöstä.
Jos johtajasopimukseen sisältyy määräyksiä erokorvauksesta, sopimus tulee viedä valtuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt valmistelevaa keskustelua johtajasopimuksesta. Puheenjohtajan johdolla on laadittu ehdotus johtajasopimuksesta.
Esityslistan liitteenä johtajasopimus on laadittu yhdeksi vuodeksi, sillä nykyinen kunnanjohtaja Antti Jämsèn on valittu virkaan määräajaksi eli 31.12.2021 saakka. Sopimus on pääosiltaan kuluvan vuoden 2020 mukainen. Vastaavasti kunnanjohtajan palkkaa on tarkistettu siten, että kokonaispalkka on 8152 euroa. Nykyinen kunnanjohtajan kokonaispalkka on 7252 euroa. Erorahaa ei sisälly nykyiseen
eikä uuteen johtajasopimukseen.
Sopimuksen kunnan puolesta allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Kunnanjohtajan ollessa esteellinen esittelijänä toimii vs. hallintojohtaja.
Liite: Johtajasopimus ajalle 1.1.2021-31.12.2021
Vs. hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää

Pöytäkirjan tarkastajat:
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1) hyväksyä Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Antti Jämsénin välisen
johtajasopimuksen ajalle 1.1 - 31.12.2021 ja
2) viedä johtajasopimuksen edelleen valtuustolle tiedoksi
Päätös:
Esteellisyyttä käsitelty §:n 443 kohdalla seuraavasti:
"Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjääviys) §:ien 443 ja 444 käsittelyn ajaksi. Hän ei osallistunut
asiasta käytävään keskusteluun tai päätöksentekoon näiden asioiden osalta."
Vs. hallintojohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 14.12.2020 § 128
Päätös:
Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi. Hän ei osallistunut asiasta käytävään keskusteluun tai päätöksentekoon tämän asian osalta.
Hallintolaki 28 1 mom.
Merkittiin tiedoksi johtajasopimus.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Antti Jämsénin välinen
johtajasopimus (ajalle 1.1. - 31.12.2021)
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Kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspäivät kevätkausi 2021
Khall 17.11.2020 § 453
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevan hallintosäännön 127
§:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous
pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Edelleen voimassa olevan hallintosäännön 91 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä /julkaistava vähintään kuusi (6) päivää
ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Nykyisen hallintosäännön 92 §:n mukaan esityslista, joka sisältää
selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole
esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuuston puheenjohtaja päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle
esityslista toimitetaan.
Tammi-kesäkuun 2021 kokousaikataulu
Kunnanhallitus (klo 12) Kunnanvaltuusto (klo 14)
Ti 19.1.

Valtuusto Ma 25.1

Ti 2.2.
Ti 16.2.

Valtuusto Ma 22.2

Ti 9.3
Valtuusto Ma 22.3
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuusto Ma 26.4

Ti 27.4
Ti 11.5.
Ti 25.5

Valtuusto Ma 31.5

Ti 8.6.
Ti 22.6

Valtuusto Ma 28.6

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokousohjelman tammi-kesäkuulle
2021 kunnanhallituksen osalta.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kokousohjelman valtuuston osalta esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tarvittavat valtuustoseminaarit aikataulutetaan erikseen.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa.
Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108
§:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin
kokouskutsu.
Esityslistat lähetetään myös kaikille varavaltuutetuille. Paperisista
esityslistoista luovutaan valtuuston osalta kokonaan 1.3.2021 lukien.
Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka
ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa. Tietoturvasyistä suositetaan käytettäväksi kittila.fi-loppuista sähköpostiosoitetta. Esityslistat julkaistaan sähköisessä Cloud-meeting kokousportaalissa 1.1.2021 lukien. Pilottiluonteisesti jo 14.12.2020 valtuuston kokouksen materiaali julkaistaan tässä alustassa.
Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan
kotisivuilla.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 453
§ 129

10/2020

15

17.11.2020
14.12.2020

Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esitystään
seuraavasti:
Maaliskuun kunnanhallitus pidetään 2.3.2021 (aiemman 9.3.2020
sijaan). Maaliskuussa kokoonnutaan myös 16.3.
Kesäkuun valtuuston osalta kokous pidetään 14.6.2021 (aiemman
28.6. sijaan).
Muutoin esitys säilyi ennallaan.
Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen päätöksen mukainen
Tammi-kesäkuun 2021 kokousaikataulu
Kunnanhallitus (klo 12)
Ti 19.1.
Ti 2.2.
Ti 16.2.
Ti 2.3.
Ti 16.3.
Ti 30.3.
Ti 13.4.
Ti 27.4.
Ti 11.5.
Ti 25.5.
Ti 8.6.
Ti 22.6.
__________

Kunnanvaltuusto (klo 14)
Ma 25.1.
Ma 22.2.
Ma 22.3.
Ma 26.4.
Ma 31.5.
Ma 14.6.

Kvalt 14.12.2020 § 129
Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 43
§ 119
§ 111
§ 464
§ 130

10/2020

16

17.03.2020
31.03.2020
29.10.2020
17.11.2020
14.12.2020

Valtuustoaloite, tievalaistus Lompolon kylään
185/10.03.01/2010, 423/10.03.01/2020
Teknlk 17.03.2020 § 43
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Lasse Lompolo on tehnyt valtuustoaloitteen tievalaistuksesta Lompolon kylään noin 2 kilometrin matkalle.
Perusteluina aloitteessa esitetään, että se edistäisi nuorison ja ikäihmisten turvallisempaa liikkumista valaistulla kylätiellä.
Toteutuneita kylien tievaloja valtion omistamien ja hoidettavien
maanteiden varteen on aikaisemmin toteuttanut valtio yksin tai valtio, kunta ja kyläyhdistys yhdessä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi tiedustella Ely-keskuksen liikennevastuualueelta, olisiko heillä perusteita toteuttaa yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa Lompolon kylään
tievalot.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 31.03.2020 § 119
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää
lähettää ELY-keskukselle lautakunnan esityksen mukaisen tiedustelun.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 29.10.2020 § 111
(Lisätietoja: Ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Tekninen lautakunta on lähettänyt 3.8.2020 Lapin ELY-keskukselle
aloitteen tievalaistuksen rakentamisesta maantielle 956 Lompolon
kylään.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 43
§ 119
§ 111
§ 464
§ 130

10/2020
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17.03.2020
31.03.2020
29.10.2020
17.11.2020
14.12.2020

Lapin ELY-keskus on 25.9.2020 antamassaan vastauksessaan todennut, ettei Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri – vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2020-2023
sisälly tievalaistuksen rakentamista Kittilän kunnan alueelle.
Lapin Ely-keskuksen vastaus perusteluineen oheisena liitteenä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi, ettei Lapin
ELY-keskuksen suunnitelmiin vuosille 2020-2023 sisälly tievalaistuksen rakentamista Kittilän kunnan alueelle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 17.11.2020 § 464
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan ELY-keskukselta saaman
vastauksen, jonka mukaan Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2020-2023 ei sisälly tievalaistuksen rakentamista Kittilän kunnan alueelle
2) esittää valtuustolle, että se toteaisi aloitteen loppuun käsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 14.12.2020 § 130
Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja totesi valtuustoaloitteen tievalaistuksesta Lompolon kylään loppuun käsitellyksi.
Keskustelun kuluessa valtuutettu Inkeri Yritys esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta:
Esitän että kunnassa ryhdytään kartoittamaan sivukylien tievalojen
tarpeellisuutta ja niistä keskustellaan ELY-keskuksen yhteistyöneuvotteluissa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 43
§ 119
§ 111
§ 464
§ 130
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17.03.2020
31.03.2020
29.10.2020
17.11.2020
14.12.2020

Valtuutettu Vuokko Mäntymaa kannatti Inkeri Yrityksen tekemää esitystä.
Valtuusto hyväksyi tämän Inkeri Yrityksen ryhmänsä puolesta tekemän esityksen yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Lapin Ely-keskuksen vastaus kunnan tiedusteluun
tievalaistuksen rakentamisesta maantielle 956 Lompolon
kylään

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 480
§ 131

10/2020

19

07.12.2020
14.12.2020

Valtuutettujen lukumäärä
317/00.00.00/2020
Khall 07.12.2020 § 480
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Valtuuston koko määräytyy kuntalain 16 §:n mukaan. Kittilän kokoisessa kunnassa valtuutettuja on oltava vähintään 27. Ellei valtuusto
tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää
suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta
on ilmoitettava oikeusministeriölle vuoden 2020 loppuun mennessä.
Asiasta on käyty lähetekeskustelu etukäteen ja Kittilässä on tahtotila
valtuuston koon säilyttämiseksi ennallaan.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) esittää valtuustolle että valtuusto päättää säilyttää valtuutettujen
lukumäärän valtuustokaudella 2021 - 2025 entisellään (27)
2) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
--------Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 1.12.2020.
Pöytäkirja muodostunut jatkokokouksen 7.12.2020 jälkeen.
__________
Kvalt 14.12.2020 § 131
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja valtuusto päätti säilyttää valtuutettujen lukumäärän valtuustokaudella 2021 - 2025 entisellään (27).
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Yhteistoimintaelin
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§3
§ 482
§ 132

10/2020

20

16.11.2020
07.12.2020
14.12.2020

Rekrytointiohje
355/01.00.02/2020
Yhttoim 16.11.2020 § 3
Rekrytointiohjeella halutaan yhtenäistää kunnan eri toimintayksiköiden rekrytointikäytännöt. Toimiva rekrytointiprosessi on edellytys
osaavan työvoiman saamiseen vapaita työpaikkoja täytettäessä.
Rekrytointiprosessin avoimuudella, sujuvuudella ja lainmukaisuudella on suuri merkitys positiivisen työnantajakuvan vahvistamiseen.
Henkilöstön näkökulmasta rekrytointiohjeella vahvistetaan oikeudenmukaisia ja yhdenmukaisia menettelytapoja palvelussuhdeasioissa.
Henkilöstöpäällikkö on valmistellut rekrytointiohjeen, joka on laadittu
rekrytointiin liittyvän lainsäädännön ja hallintosäännön määräysten
pohjalta. Ohjeeseen sisältyy kohtia, joilla halutaan tarkentaa ja selkeyttää Kittilän kunnan työnantajakuvaa. Ohjeistuksen käyttöönotolla halutaan yhtenäistää eri toimialueiden ja työyksiköiden rekrytointikäytännöt. Ennen kunnanhallituksen käsittelyä rekrytointiohje on käsitelty johtoryhmässä ja tullaan käsittelemään yhteistyötoimikunnassa.
Kunnanjohtaja:
Yhteistoimintaelin käsittelee rekrytointiohjeen ja tarvittaessa antaa
siihen lausuntonsa.
Päätös:
Käytiin keskustelu rekrytointiohjeesta ja yhteistoimintaelimellä ei ollut
siihen lisättävää.
__________
Khall 07.12.2020 § 482
(Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund, puh. 040 545
5793)
Kittilän kunnan rekrytointiohje on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja
yhteistoimintaelimessä. Henkilöstöpäällikön valmistelema rekrytointiohje on laadittu rekrytointiin liittyvän lainsäädännön ja hallintosäännön määräysten pohjalta. Ohjeella halutaan tarkentaa ja selkeyttää
Kittilän kunnan työnantajakuvaa. Ohjeistuksen käyttöönotolla halutaan yhtenäistää eri toimialueiden ja työyksiköiden rekrytointikäytännöt.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Yhteistoimintaelin
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§3
§ 482
§ 132

10/2020

21

16.11.2020
07.12.2020
14.12.2020

1) hyväksyä Kittilän kunnan rekrytointiohjeen oheisen liitteen mukaisena
2) saattaa rekrytointiohjeen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi
Päätös:
Asia käsiteltiin kokouksessa viimeisenä asiana, jotta henkilöstöpäällikkö saadaan asiantuntijaksi kokoukseen.
Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund oli kokouksessa asiantuntijana
tämän asian käsittelyn ajan klo 15.11-15.35.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
--------Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 1.12.2020.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta jatkokokouksessa
7.12.2020.
__________
Kvalt 14.12.2020 § 132
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5

Rekrytointiohje

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 129
§ 137
§ 485
§ 133

10/2020
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12.11.2020
23.11.2020
07.12.2020
14.12.2020

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen
204/11.00/2017
RakYmplk 12.11.2020 § 129
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa
ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia
paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia
yleisiä määräyksiä.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt vuonna 2009
aloittaa ympäristönsuojelumääräysten laadinnan. Vireilletulo on
kuulutettu 22.7.2009.
Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi on ollut nähtävissä
7.10.2020 alkaen kunnan sivuilla kuntalaisille.
Luonnoksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 203 § mukaisesti
lausuntoa Lapin ELY-keskukselta sekä Kyrön, Alakylän ja
Kuivasalmen paliskunnilta, Lapin pelastuslaitos Kittilältä,
Tunturi-Lapin terveysvalvonnalta, Kittilän vesihuolto-osuuskunnalta
ja Levin vesihuolto Oy:ltä.
Asiasta on myös pyydetty kirjallista lausuntoa, Levi Ski Resort Oy:ltä
Hullu Poro Oy:ltä, Lapecolta, Hettula Oy:ltä, Napapiirin Kuljetus
Oy:ltä ja Maansiirto Jorma Vainio Oy:ltä.
Luonnoksen sisältöä on päivitetty saatujen lausuntojen perusteella,
ja ajantasaista versiota on pidetty nähtävillä kunnan sivuilla.
vs. ympäristösihteeri:
esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä
olevan luonnoksen Kittilän kunnan virallisiksi
ympäristönsuojelumääräyksiksi 1.1.2021 alkaen ja esittää ne
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi.
Päätös:
Asia palautetaan valmisteluun, pyydetään lausuntopyyntöihin
kirjallinen vastaus.
__________
RakYmplk 23.11.2020 § 137
Esitys ympäristönsuojelumääräyksiksi palautettiin valmisteluun,
koska rakennus- ja ympäristölautakunta esitti, että
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 129
§ 137
§ 485
§ 133
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lausuntopyyntöihin on saatava kirjallinen vastaus.
Lausuntoja saatiin niiltä, joilla oli asiaan lausuttavaa.
Ympäristönsuojelumääräykset ovat olleet nähtävissä kaikille
kuntalaisille kunnan verkkosivuilla 7.10.2020 alkaen, ja asiasta on
tiedotettu kuntalaisia Kittilän kuntatiedotteessa. Asiasta
kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus antaa lausunto
ympäristönsuojelumääräyksistä tämän ajan aikana.
Kirjallisesti pyydetyistä lausunnoista (14 kpl) saatiin lausunnot
kuudelta eri taholta.
Ympäristönsuojelulain 203 § mukaisesta lausuntopyynnöstä saatiin
Lapin ELY-keskuksen lausunto.
Lausuntojen pohjalta ympäristönsuojelumääräyksien luonnosta
tarkastettiin vähäisessä määrin, pääsisältöä muuttamatta.
Ajantasainen luonnosesitys esitettiin 12.11.2020 rakennus- ja
ympäristölautakunnan kokouksessa.
Vs. ympäristösihteeri:
Uudistan aiemman esitykseni, että rakennus- ja ympäristölautakunta
hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kittilän kunnan virallisiksi
ympäristönsuojelumääräyksiksi 1.1.2021 alkaen ja esittää ne
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi.
Päätös:
Luonnos hyväksytään seuraavilla lisäyksillä:
Pykälässä 4.1. olevassa taulukossa maahanimeyttämön ja
talousvesikaivon metrimäärä muutetaan 50 metristä 30 metriin.
Pykälässä 6.1 lisätään kohta "kuitenkin vaikuisessa asumisessa
olevalla kiinteistöllä" ja 6.2 pykälään muutetaan "asiakirjat" sanaksi
"tarvittavat dokumentit".
Pykälässä 10.1 Poistetaan pohjavesiin liittyvä kohta ja pykälä 10.2
poistetaan kokonaan.
Rakennustarkastaja Matti Niska oli läsnä asian käsittelyn ajan.
__________
Khall 07.12.2020 § 485
(Lisätietoja: Vs. ympäristösihteeri Simo Ylönen, puh. 040 636 0512)
Rakennus-ja ympäristölautakunta on käsitellyt luonnoksen Kittilän
kunnan virallisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi. Määräyksen on
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen. Viimeisimmässä käsittelysPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 129
§ 137
§ 485
§ 133
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23.11.2020
07.12.2020
14.12.2020

sä luonnokseen tuli vielä muutama lisäys lautakunnan päätöksessä
ilmenevällä tavalla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi
Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2021 lukien.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
--------Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 1.12.2020.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta jatkokokouksessa
7.12.2020.
__________
Kvalt 14.12.2020 § 133
Päätös:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja hyväksyi
Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2021 lukien.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2021
lukien

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 488
§ 134

10/2020

25

07.12.2020
14.12.2020

Kuntalaisaloite/Ensiapukoulutusta kuntaisille veloituksetta
31/05.04.02/2019
Khall 07.12.2020 § 488
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kuntaan on saapunut aloite, jossa toivotaan ensiapukoulutusta kuntalaisille veloituksetta. Perusteluna aloitteessa on se, että ensiavun
antaminen on kansalaisvelvoite. Kunta voisi aloitteen mukaan järjestää kursseja veloituksettomina non-stoppeina tai vastaavasti tukea
kuntalaisia kurssimaksuissa.
Asiaa on selvitelty yhteistyössä sivistystoimen ja Redun kanssa.
Saadun selvityksen mukaan Kittilän kunnalla ei ole velvoitetta järjestää EA-koulutuksia asukkailleen, mutta Kittilän kunta on jo rahoittamassa kaikille kuntalaisille suunnattua ensiapukoulutusta (EA 1 ja
EA kertauskurssit) Revontuli-Opiston toiminnan kautta. Kurssimaksut ovat erittäin kohtuullisia ja kurssit kaikille kuntalaisille avoimia.
Juuri tällä hetkellä opistolla ei ole kursseja avoinna kouluttajavaihdoksen vuoksi, mutta keväälle on tulossa kursseja, joista tiedotetaan
erikseen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi saapuneen kuntalaisaloitteen johdosta annetun
selvityksen
2) esittää valtuustolle aloitteen merkitsemistä loppuun käsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
--------Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 1.12.2020.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta jatkokokouksessa
7.12.2020.
__________
Kvalt 14.12.2020 § 134
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja kunnanvaltuusto merkitsi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Tauko pidettiin klo 14.50 - 15.00.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 452
§ 478
§ 135
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14.12.2020

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
77/02.02/2020
Khall 17.11.2020 § 452
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnitelmakaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa
vuodet 2021-2023.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio
ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan
keskeinen väline.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä
vuosilta vuoden 2019 loppuun mennessä noin 18,7 miljoonaa euroa,
joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kittilän kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 11.8.2020 (§ 284). Valtuuston talousarvioseminaari oli 14.9.2020. Tämän jälkeen toimialat ovat laatineet
talousarvionsa ja -suunnitelmansa ja ne on käsitelty ao.lautakuntien
ja Kideven johtokunnan kokouksissa.
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Talousarvioesityksen pääkohdat tämän hetken valmistelun tilanteessa
Talousarvioesityksen pääkohdat ovat tällä hetkellä seuraavat vuodelle 2021 (ulkoiset luvut ilman sisäisiä eriä):
Milj.€
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden ylijäämä,euroa
Nettoinvestoinnit
Lainakannan nettokasvu
Laina/asukas, euroa

8,0
61,0
-53,0
2,7
19.340

Muutos-%
(vrt.TA2020)
-3,9 %
1,0 %
1,7 %
5,5 %
-89 %

5,8
2,9
2.993

Toimintakulut kasvavat yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa (1 %) kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja seuraavasti eri kululajeittain:
Ulkoiset
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet,tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yht.

1000 euroa
232
190
233
8
-79
584

Muutos %
(vrt.TA2020)
0,8 %
0,8 %
5%
0,3 %
-9,1 %
1,0 %

Toimintakulujen kasvu vuoteen 2019 verrattuna on 8,2 % eli 4,7 miljoonaa euroa. Pääosa kasvusta muodostuu henkilöstökuluista (+10
%, 2,7 miljoonaa euroa) ja palvelujen ostoista ( +6 %, 1,3 miljoonaa
euroa).
Verotulojen arvioidaan nousevan noin 0,8 miljoonaa euroa vuoden
2020 talousarvioon verrattuna. Verotulot pohjautuvat vuoden 2020
toteutumaan, Kuntaliiton arvioimaan verotulojen kehitykseen ja kunnan omiin arvioihin, joissa pyritty huomioimaan koronaepidemian
vaikutuksia.
Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 0,4 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien uusimmat
VM:n ja Kuntaliiton ennusteet huomioidaan kunnanhallituksen
1.12.2020 kokouksessa esiteltävässä kunnanjohtajan talousarvioesityksessä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nettorahoitustuottojen arvioidaan laskevan n. 363.000 euroa. Lasku
vuoteen 2020 verrattuna aiheutuu siitä, ettei Levi Ski Resort todennäköisesti maksa osinkoja ensi vuonna ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen määrä laskee.
Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioesitykseen on
tehty tähän mennessä seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin
ja kuluihin:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 303.170 euroa kuluja kasvattava.
Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä
ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja
88.900 euroa.
Koululautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 77.520 euroa kuluja kasvattava.
Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä
ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia pienentänyt
ulkoisia kuluja 1.200 eurolla.
Vapaan sivistystyön lautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 49.060 euroa kuluja kasvattava.
Sisäisiä tuottoja ja kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia
tuottoja 217.500 eurolla ja pienentänyt ulkoisia kuluja 5.460 eurolla.
Tekninen lautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 4.490 euroa kuluja pienentävä.
Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä
ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja
5.160 eurolla.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 1.140 euroa kuluja pienentävä.
Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 452
§ 478
§ 135

10/2020

29

17.11.2020
07.12.2020
14.12.2020

Vuosikate ja ylijäämä
Talousarvioesitys vuodelle 2021 päätyy 2.740.990 euron vuosikatteeseen ja 19.340 euron ylijäämään.
Talousarvioesitykseen 1.12.2020 täsmäytetään sisäiset tuotto- ja kuluerät, lisätään vyörytyserät ja lisätään tuloslaskelmasta sekä erittelyistä taulukot, joissa mukana sisäiset erät. Samoin täydennetään
vuosien 2022-2023 osalta puuttuvat esitykset.
Kunnanjohtaja:
1. Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2021 talousarvioesityksestä sekä
2021-2023 taloussuunnitelmasta.
2. Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanjohtajan talousarvioesityksen ja valmistelutilanteen tiedoksi.
3. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että yhteistoimintaelin on kokoontunut 16.11.2020 ja käsitellyt talousarvioesityksen ja päässyt
lausumaan siitä.
4. Talousarvion käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 1.12.2020
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Kokouksessa esiteltiin talousarvio seuraavasti:
Kunnanjohtaja Antti Jämsén
Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell
Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund
Controller Tuija Lång
Tauko klo 13.45-13.55
Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli
Vt. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä
Tauko klo 15.40-15.55
Tekninen johtaja Lauri Kurula
Tauko klo 17.40-17:50
Elinkeinojohtaja Katariina Palola, Teamsin kautta
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Controller Tuija Långin mukaan avustuksista puuttuvat vielä seuraavat:
Levin Ohjelmapalveluyrittäjät ry. 2 000 euroa
Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot 16 112 euroa
Kiinteistö Oy Tepaston vanhustentalot 5 740 euroa
Avustuksia (Muu toiminta, kust.paikka 30105) käsiteltäessä kunnanjohtaja Antti Jämsén ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä House of Laplandin avustusasiaa ja poistui kokouksesta tämän kohdan
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Syynä hallintolaki 28 §, yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen.
Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell toimi esittelijänä tässä kohdassa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että kohdassa
Muu toiminta (kust.paikka 30105) House of Lapland/Matkailun kasvuohjelmalle esitetystä 40 000 eurosta kohdistetaan Kiinteistö Oy
Alakylän vanhustentalojen avustukseen 16 112 € ja Kiinteistö Oy
Tepaston vanhustentalojen avustukseen 5 740 €. Loput eli 18148 €
menee kohtaan Muu toiminta (kust.paikka 30105) Muut mahdolliset.
Kunnanhallitus hyväksyi Rajalan esityksen yksimielisesti.
Jäsen Tuula Mertaniemi kysyi, paljonko on yhteensä maksettu avustuksia Visit Leville ja mitä kaikkia reittejä pitkin Visit Levi on saanut
avustuksia.
Päätettiin, että asia selvitetään kunnanhallitukseen 1.12. mennessä.
__________
Khall 07.12.2020 § 478
Kunnanhallituksen kokouksen 17.11.2020 jälkeen kunnanjohtajan
esitykseen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2021-2023 on tehty seuraavat muutokset:
Käyttötalousosan muutokset
Keskusvaalilautakunnan alueelle on lisätty vaalilautakuntien ruokailurahat, yhteensä 500 euroa.
Kunnanhallitus:
Toimistopalveluihin, muun toiminnan kustannuspaikalle on lisätty
avustus Levin Ohjelmapalveluyrittäjille, 2.000 euroa.
Muun toiminnan kustannuspaikalle on myös tehty kunnanhallituksen
kokouksen 17.11. mukaisesti muutokset eli lisätty avustukset Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentaloille, 16.112 euroa ja Kiinteistö Oy
Tepaston vanhustentaloille, 5.740 euroa. House of Laplandin avusPöytäkirjan tarkastajat:
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tus matkailun kasvuohjelmalle (40.000 euroa) on poistettu. Muihin
mahdollisiin avustuksiin on lisätty 18.148 euroa.
Työllistämisen alueella Ahman askel-hankkeen kuluja on pienennetty henkilöstökulujen osalta 19.212 euroa.
Valtionosuudet on päivitetty vastaamaan viimeisintä (5.11.2020) ennustetta, vaikutus 17.539 euroa valtionosuuksia pienentävä.
Koululautakunta
Kaukosen varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen selvitykseen lisätty
15.000 euroa.
Varhaiskasvatuksen puuttuneet henkilöstökorvaukset (sairaus- ja äitiyspäivärahat tms.) lisätty, yhteensä 60.000 euroa.
Vapaan sivistystyön lautakunta
Kulttuuritoimesta poistettu 0,5 kulttuurikoordinaattorin henkilöstökulut, 16.389 euroa. Jäljelle jää määräraha 0,5 kulttuurikoordinaattorille.
Kirjaston palkkojen budjetointivirhe korjattu, vähennys henkilöstökuluissa 36.420 euroa.
Tekninen lautakunta
Maa- ja metsätiloihin lisätty puun myyntituloja 120.000 euroa.
Kiinteistöhallinnasta on poistettu investointiosaan sisältyviä henkilöstökuluja 86.831 euroa. Vuoden 2021 kohdalta poistettu purettavista
rakennuksista Lukkarin koulun sivurakennus ja Lintupirtti, yhteensä
90.000 euroa kuluja pienentävä vaikutus.
Siirretty vuodelta 2022 vuodelle 2021 Sirkan omakotitalo, lisää kuluja 35.000 euroa.
Näiden lisäksi sisäiset erät on täsmäytetty ja korjattu tarvittavilta
osin. Samoin vyörytykset on lisätty.
Investointiosan muutokset
96000 Kittilän tulvapenger
Siirretty toteutettavaksi kokonaan jo vuonna 2021, vaikutus vuodelle
2021 100.000 euroa nettoinvestointimenoja kasvattava. Vastaava
pienennys vuodelle 2022.
Uudisrakentaminen yhteensä
Korjattu aiheettomasti summarivillä ollut 30.000 euron valtionapu
pois.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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97500 Kunnanvirasto
Siirretty vuodelta 2022 50.000 euroa, jotta saadaan kaikki aiotut korjaukset tehtyä jo ensi vuonna.Vastaava pienennys vuodelle 2022.
97534 Könkään koulu
Vähennetty 25.000 euroa ja jäljelle jääneellä 25.000 eurolla toteutetaan päiväkodin leikkivälineet.
97550 Terveyskeskus
Lisätty 50.000 euroa. Toteutettavaksi lisätty kellarin varasto.
Edellä olevien korjausten vaikutus nettoinvestointeihin yhteensä
205.000 euroa menoja kasvattava.
Vuosikate, ylijäämä, investoinnit ja lainamäärä muutosten jälkeen
Vuosikate muutosten jälkeen vuodelle 2021 on 3.099.803 euroa, mikä kattaa poistot.
Ylijäämä on 378.153 euroa.Suunnitelmavuosille on arvioitu saman
suuruinen ylijäämä per vuosi.
Nettoinvestoinnit vuodelle 2021 ovat 6.011.000 euroa. Vuodelle
2022 on taloussuunnitelmassa on 15.142.000 euron ja vuodelle
2023 11.622.000 euron nettoinvestoinnit.
Lainaa on vuoden 2021 lopussa 2.970 euroa/asukas. Määrä nousee
huomattavasti vuosien 2022 ja 2023 aikana johtuen suuresta investointien määrästä.Vuoden 2022 lopussa lainaa on taloussuunnitelman mukaan 4.846 euroa/asukas ja vuoden 2023 lopussa 6.176 euroa/asukas.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2023.
Talousarvioesitykseen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia
tms. teknisiä muutoksia ennen valtuuston käsittelyä.
Päätös:
Controller Tuija Lång oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian
käsittelyn ajan.
Avustuksia (Muu toiminta, kust.paikka 30105) käsiteltäessä kunnanjohtaja Antti Jämsén ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä HouPöytäkirjan tarkastajat:
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se of Laplandin avustusasiaa. Syynä hallintolaki 28 §, yhteisöjäävi,
yhtiön hallituksen jäsen.
Kunnanhallitus ei käsitellyt ko. asiaa kokouksessa.
Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti kysymyksen: Mistä
johtuu 10 %:n henkilöstömenojen kasvu.
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Lukkarin koulun palkkavarausta pienennetään 45 000 eurolla ja teknisen toimen aiheettomasti budjetoituja eläkeperusteisia varhemaksuja vastaavasti 47 460 euroa. Lisäksi Työväentalon avustus, joka
on nyt 7000 euroa, esitetään nostettavaksi 12 000 euroon.
Kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm ilmoitti esteellisyydestään
Työväentalon avustusasiassa. Syynä on yhteisöjääviys. Hän poistui
esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi.
Asiasta ei tehty päätöstä ja Raili Fagerholm kutsuttiin takaisin kokoukseen.
Keskustelun kuluessa päätettiin yksimielisesti keskeyttää asian käsittely ja palauttaa talousarvio uudelleenvalmisteluun.
Kunnanhallituksen evästyksenä valmisteluun todettiin seuraavaa:
Kunnanhallituksen tulee saada toimialakohtaisesti selvitys henkilöstömenoista. Pohjana on tilinpäätös 2019 verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Jos henkilöstömeno kasvaa yli 3,5 %, siitä pitää tulla
selvitys asiaan. Vähintään sanallinen selostus tulee toimittaa toimialoittain.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskeyttää asian käsittelyn ja pitää kunnanjohtajan esityksestä jatkokokouksen maanantaina 7.12.
klo 12.00. Kyseisessä jatkokokouksessa jatketaan talousarvion käsittelyä. Kunnanhallitus päätti, että kokousta jatketaan tuolloin ilman
erillistä kokouskutsua Kittilän kunnan hallintosäännön määrittelemällä tavalla.
Pidettiin tauko klo 13.45 – 14.00.
Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa 1.12.2020 keskeytettiin ja asian käsittelyä jatketaan jatkokokouksessa 7.12.2020.
---------Asian käsittelyä jatkettiin kunnanhallituksen jatkokokouksessa
7.12.2020.
Sivu 2, kunnanjohtajan katsaus: päätettiin muuttaa sivun 2 viimeinen
kappale seuraavaksi:
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’’Suurimmat investoinnit ovat ensi vuonna 1,3 miljoonan Kirkonkylän
tulvapenger ja Ylä-Levin 2.vaiheen 1,2 miljoonan euron urakan loppuunsaattaminen sekä 0,4 miljoonan euron koulukeskuksen suunnittelu. Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 6 miljoonaa euroa.’’
Sivu 33: lisätään koulutustilaisuuksia varten kunnanvaltuuston kustannuspaikalle 20.000 euroa.
Sivu 36, toimistopalvelujen toimialue:
Kunnanjohtaja Jämsén poistui esteellisenä käsiteltäessä House of
Laplandin-kohtia, viitaten hallintolain 28 §:ään (yhteisöjääviys: hallituksen varapuheenjohtaja).
Päätettiin lisätä muun toiminnan kustannuspaikalle 30105: nopeusnäyttötaulut kylille, 25.000 euroa.
Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo poistui esteellisenä kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Visit Levin kohtaa
(yhteisöjääviys: hallituksen varapuheenjohtaja).
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä
kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Leader Tunturi-Lapin kohtaa
(yhteisjääviys: hallituksen puheenjohtaja).
Puheenjohtajana tässä kohdassa toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen.
Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen poistui myös esteellisenä
kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Leader Tunturi-Lapin kohtaa
(yhteisöjääviys: hallituksen varajäsen).
Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo poistui esteellisenä kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Ski Classic Ylläs-Levi-, Levi Bike Fest-, FIS Alpine World Cup, Levi Outdoor Festja Levin Matkailun syksyn teemaviikot- kohtia (yhteisöjääviys: Visit
Levin hallituksen varapuheenjohtaja, World Cupin järjestelyorganisaatiossa).
Kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm poistui esteellisenä kokouksesta siksi aikaa kun käsiteltiin Kittilän järjestöyhdistyksen avustus-kohtaa (yhteisöjääviys: yhdistyksen puheenjohtaja).
Tauko pidettiin klo 14:50 – 14:59.
Sivu 73, lasten päivähoito:
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Lisätään puuttuva netto €/hoitopaikka/kk TAES2021 -kohtaan.
Sivulle 74 lisätään seuraava lause: Päiväkotien suhteellisesta käyttöasteesta raportoidaan koululautakunnalle vuosineljänneksittäin.
Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti, että sivuilta 66 ja 77
poistetaan maininta siitä, että sivistystoimessa olisi vain yksi yhteinen lautakunta . Poistetaan myös sivuilta 67 ja 78 riskien kohdalta
viimeiset kappaleet, joissa asiaan viitataan.
Jäsen Raili Fagerholm ja puheenjohtaja Pekka Rajala kannattivat
Salosen esitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät "jaa".
Ne, jotka kannattavat Salosen esitystä, äänestävät "ei".
Äänestyksessä annettiin 3 (kolme) jaa-ääntä ja 6 (kuusi) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat: Akseli Erkkilä, Vuokko Mäntymaa ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat: Raili Fagerholm, Tuula Mertaniemi, Ahti
Ovaskainen, Pekka Rajala, Tarmo Salonen ja Juha Toivola.
Puheenjohtaja totesi Salosen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.
Investointiosa: kunnanhallituksen varajäsen Juha Toivola esitti, että
lisätään sivulle 126 Kiistalan koulun kohdalle (97609) ikkunoiden remontointiin 25.000 euroa. Jäsenet Raili Fagerholm ja Akseli Erkkilä
kannattivat Toivolan esitystä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Toivolan esityksen.
Muilta osin hyväksyttiin kunnanjohtajan talousarvioesitys yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt
Päätös:
Kunnanjohtaja Antti Jämsèn esitteli talousarvion.
Ryhmäpuheenvuorot pidettiin seuraavasti:
Kittilän Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Vuokko Mäntymaa.
Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmän puheenvuoron käytti
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valtuustoryhmän puheenjohtaja Inkeri Yritys.
Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Paula Nevalainen.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Tarmo Salonen.
Kittilän Kokoomus -valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Poti.
Kittilän Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoron käytti
valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Kautto.
Kittilän Kuntalaislistan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Akseli Erkkilä.
Keskustelun aikana varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi käytti puheenvuoron, jossa hän esitti talousarvion pöydälle jättämistä.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska
on tehty pöydällepanoesitys, siitä on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Ylläsjärven pöydällepanoesitystä, äänestävät
EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkaksi (22) jaa-ääntä, kolme (3) ei-ääntä ja kaksi (2) oli poissa.
Jaa-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Korva Merja, Mertaniemi Tuula, Mäkitalo Markku,
Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Ovaskainen
Ahti, Palosaari Raija, Nikka Milja, Poti Jukka, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo,
Toivanen Marita, Toivola Juha ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Vaara Yrjö, Linnala Maija ja Ylläsjärvi Esa. Poissa olivat Huilaja Tiina ja
Kenttälä Toni.
Äänin 22-3 (2 poissa) päätettiin jatkaa asian käsittelyä.
Esa Ylläsjärvi jätti asiassa eriävän mielipiteen (pöytäkirjan liitteenä).
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja esitti, että talousarviokirja käsitellään luku kerrallaan ja valtuuston hyväksyi käsittelytavan.
Talousarvioon päätettiin yksimielisesti tehdä seuraavat korjaukset/tarkennukset:
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Puheenjohtaja esityksestä Keskusvaalilautakuntaa/vaaleja koskevaan osioon lisätään s. 27 sanallisiin tavoitteisiin ja perusteluihin
merkintä maakuntavaaleista vuodelle 2022.
Kylien nopeusnäyttöjen määrärahasiirto
Sivu 31 Kylien nopeusnäyttötaulut siirretään 25.000 euroa aineista
ja tarvikkeista pois
Sivu 35 Toimistopalvelut:
Aineet, tarvikkeet ja tavarat poistetaan 25.000 euroa.
Sivu 36:
Poistetaan tältä sivulta listasta ’kylien näyttötaulut 25.000 euroa’.
Sivu 99 Liikenneväylät:
Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisätään 25.000 euroa, kustannuspaikalle 80200 Kaavatiet, tili 4580.
Yhteenvetotaulukot sivuilla 31 ja 91:
Korjataan kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan yhteenvetotaulukot sivuilla 31 ja 91 aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden rivin osalta
niin, että kunnanhallituksen summa pienenee 25.000 eurolla ja teknisen lautakunnan kasvaa vastaavasti.
Koululautakunta: maininnat yhdestä sivistyslautakunnasta
s.64:
Poistetaan seuraavat lauseet:
’’Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii
perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijänä, delegoidaan
henkilöstöratkaisuvaltaa viranhaltijoille’’
’’Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan
uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.’’
s. 66:
Otetaan luottamusorganisaation uudistus ja lautakuntauudistus pois,
koululautakunta ja sivistyslautakunta säilyvät.
s.68:
Alimmainen kappale kaksi viimeistä lausetta pois:
’’Tulevan valtuustokauden alusta lukien muodostetaan yksi yhteinen
lautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Lautakunnan nimi
määritetään perustamisen yhteydessä.’’
Vapaan sivistystyön lautakunta: maininnat yhdestä sivistyslautakunnasta
s.76:
Poistetaan seuraavat lauseet:
’’Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii
perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijänä, delegoidaan
henkilöstöratkaisuvaltaa viranhaltijoille’’
’’Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan
uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.’’
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s.77:
Alimmaisesta laatikosta pois:
’’Luottamusorganisaation uudistus, Lautakuntauudistus"
S.79:
Poistetaan lause:
’’Tavoitteena on, että muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta
lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta."
Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta talousarvioon ei tehty
muutoksia. Kunnanjohtaja Antti Jämsén, vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell ja controller Tuija Lång olivat läsnä kokouksessa
asiantuntijoina ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin.
Kunnanjohtaja Antti Jämsèn ilmoitti esteellisyydestään avustusten
osalta (s. 36-37) yhteisöjääviys, hallintolaki 28 § 5 momentti, House
of Laplandin hallituksen jäsenyys. Kunnanjohtaja palasi kokoukseen
kyseisen avustuskohdan käsittelyn jälkeen.
Sosiaali-ja terveyslautakunnan osalta perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli oli Teamsin kautta asiantuntijana kokouksessa ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta ei talousarvioon tehty muutoksia.
Vapaan sivistystyön lautakunnan osiossa vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä oli asiantuntijana kokouksessa Teamsin kautta ja
vastasi esitettyihin kysymyksiin.
Pidettiin tauko jouluruokailua varten klo 17.15-18.15.
Tauon jälkeen suoritettiin uusi nimenhuuto. Varavaltuutettu Yrjö
Vaara ja valtuutettu Raija Palosaari olivat poistuneet tauon aikana.
Tauon jälkeen jatkettiin sivistystoimen käsittelyä.
Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä vastasi edelleen Teamsin
kautta esitettyihin kysymyksiin.
Käsiteltäessä kulttuuritoimen osiota valtuutettu Jukka Poti esitti
Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta, että kulttuuritoimen henkilöstöosa toteutetaan lautakunnan tahdon mukaisesti, eli
kulttuurikoordinaattori toteutetaan kokonaisena (1). Tämän myötä
myös talousarvion määrärahaa tullaan lisäämään tarvittava määrä.
Esa Ylläsjärvi kannatti Jukka Potin esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esitykPöytäkirjan tarkastajat:
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sestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kunnanhallituksen pohjaesitystä äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Kokoomuksen ja OMK:n esitystä, äänestävät
EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemäntoista
(17) jaa-ääntä, kuusi (6) ei-ääntä ja neljä (4) oli poissa.
Jaa-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Nikka Milja, Rajala Pekka,
Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen
Tarmo, Toivanen Marita ja Toivola Juha. Ei-ääniä antoivat Linnala
Maija, Mertaniemi Tuula, Ovaskainen Ahti, Poti Jukka, Ylläsjärvi Esa
ja Yritys Inkeri. Poissa olivat Huilaja Tiina, Vaara Yrjö, Kenttälä Toni
ja Palosaari Raija.
Äänin 17-6 (4 poissa) kunnanhallituksen pohjaesitys jäi voimaan eli
koordinaattori toteutetaan puolikkaana.
Siirryttiin käsittelemään teknistä lautakuntaa. Tekninen johtaja Lauri Kurula oli Teamsin kautta asiantuntijana kokouksessa vastaamassa kysymyksiin.
Todettiin jo aiemmin kokouksessa mainittu määrärahamuutos (s. 99)
koskien kylien nopeusnäyttöjä.
Valtuutettu Paula Nevalainen esitti, että teknisen toimen uutta toimistosihteeriresurssia ei kohdenneta tietylle hallinnon alalle, vaan se
menee toimialojen yhteiskäyttöön. Tämä esitys raukesi kannattamattomana.
Valtuutettu Marita Toivanen esitti, että talousarvioesityksessä oleva
vakituinen toimistosihteeriresurssi palkataan määräaikaisena ja
määräraha säilyy talousarviossa (s.107). Valtuutettu Akseli Erkkilä
kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä, äänestävät
JAA.
Ne, jotka ovat Toivasen esityksen kannalla, äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusitoista (16)
ei-ääntä, kuusi (6) jaa-ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää ja poissa oli neljä (4).
Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna,
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Kautto Sakari, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko,
Nevalainen Aki, Nikka Milja, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani,
Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita
ja Toivola Juha. Jaa-ääniä antoivat Linnala Maija, Mertaniemi Tuula,
Ovaskainen Ahti, Poti Jukka, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Tyhjää
äänesti Nevalainen Paula. Poissa olivat Huilaja Tiina, Vaara Yrjö,
Kenttälä Toni ja Palosaari Raija.
Äänin 16-6 (1 tyhjää, 4 poissa) Marita Toivasen esitys tuli päätökseksi eli talousarvioesityksessä oleva vakituinen toimistosihteeriresurssi palkataan määräaikaisena ja määräraha säilyy talousarviossa.
Päätöksen johdosta talousarviokirjan sivulle 108 muutos kolmanneksi alimpaan lokeroon: poistetaan maininta toimistovirkailijan vakinaisesta toimesta.
Rakennus-ja ympäristölautakunnan osalta ei talousarvioon tehty
muutoksia.
Kideve Elinkeinopalvelujen osalta ei talousarvioon tehty muutoksia.
Käsiteltäessä investointeja valtuutettu Vuokko Mäntymaa esitti
Keskustan ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta, että myös
skeittirampin rakentaminen 280 000 € lisätään vuoden 2021 talousarvioon. Hanke toteutetaan v. 2021, mikäli siihen saadaan valtionapu.
Esa Ylläsjärvi teki OMK:n valtuustoryhmän puolesta esityksen skeittiparkin sijainniksi: OMK:n ryhmä esittää, että määräraha skeittiradan rakentamiseksi jaetaan kahtia kirkonkylälle koulun kampukselle
ja Sirkkaan Levin alueelle. Suunnittelurahana 2021 on 10 000 €
kumpaankin kohteeseen. Rakennusmääräraha 140 000 € vuodelle
2022 Sirkkaan. Rakennusmääräraha 140 000 € kirkolle koulun kampukselle 2023 koulun rakentamisen yhteydessä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kunnanhallituksen
pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, on suoritettava
äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat Keskustan ja Kokoomuksen tekemää esitystä,
äänestävät EI.
Ne, jotka kannattavat OMK:n valtuustoryhmän esitystä, äänestävät
JAA.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksantoista
(18) ei-ääntä, neljä (4) jaa-ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää, ja neljä (4)
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oli poissa.
Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna,
Kautto Sakari, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko,
Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Nikka Milja, Poti Jukka, Rajala
Pekka, Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Toivola Juha. Jaa-ääniä antoivat
Linnala Maija, Mertaniemi Tuula, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Tyhjää äänesti Ovaskainen Ahti. Poissa olivat Huilaja Tiina, Vaara Yrjö,
Kenttälä Toni ja Palosaari Raija.
Äänin 18-4 ( tyhjää, 4 poissa) Keskustan ja Kokoomuksen valtuustoryhmien esitys voitti.
Puheenjohtaja totesi, että tämän jälkeen on äänestettävä kunnanhallituksen pohjaesitys vastaan Keskustan ja Kokoomuksen esitys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä, äänestävät
JAA.
Ne, jotka kannattavat Keskustan ja Kokoomuksen esitystä, äänestävät EI.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkaksi (22) ei-ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää, jaa-ääniä ei annettu ja
neljä (4) oli poissa.
Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna,
Kautto Sakari, Korva Merja, Linnala Maija, Mertaniemi Tuula, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula,
Ovaskainen Ahti, Nikka Milja, Poti Jukka, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita, Toivola Juha ja Yritys Inkeri. Tyhjää äänesti Ylläsjärvi
Esa. Poissa olivat Huilaja Tiina, Vaara Yrjö, Kenttälä Toni ja Palosaari Raija.
Äänin 22-0 (1 tyhjää, 4 poissa) päätökseksi tuli Keskustan ja Kokoomuksen valtuustoryhmien esitys eli myös skeittirampin rakentaminen
280 000 € lisätään vuoden 2021 talousarvioon. Hanke toteutetaan v.
2021, mikäli siihen saadaan valtionapu.
Päätöksen mukaan sivulla 124 skeittiparkille varattu määräraha
280.000 € ja siihen liittyvä valtionavustus siirretään vuodelle 2021.
Tekstiin lisätään otsikkoon sijaintipaikka eli Levi.
Paula Nevalainen esitti, että kohtaan 95307 Parkour-rata (s.124) lisätään sana Kittilä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että talousarviokirja on käsitelty loppuun.
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Kunnavaltuusto hyväksyi edellä mainituilla muutoksilla kunnanhallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2023.
__________
Liitteet
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Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet/Kvalt 14.12.2020
424/08.00.00/2020, 425/10.03.01/2020, 426/10.03.02/2020, 427/12.04.02/2020
Kvalt 14.12.2020 § 136
Valtuustoaloitteet
1. Valtuutettu Akseli Erkkilä jätti yhteensä seitsemän (7) valtuutetun
allekirjoittaman valtuustoaloitteen otsikolla "Nopeusnäytöt Rastille"
(Kuivasalmi).
2. Valtuutettu Jukka Poti jätti Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta yhteensä kolme (3) valtuustoaloitetta otsikoilla:
- Linja-autopysäkki Alakylään
- Kunnantalojen julkisivut
- Kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostaminen
__________
Liitteet
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valtuustoaloite/Linja-autopysäkki Alakylään
Liite 11 Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien
valtuustoaloite/Kunnantalojen julkisivut
Liite 12 Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien
valtuustoaloite/Kylien ulkoliikuntapaikkojen ehostaminen

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

10/2020

44

MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 124, 125, 128, 130, 132, 134 ja 136
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 126, 127, 129, 131, 133 ja 135
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai
päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on
ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen
haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta
vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten
lainvastainen.
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Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille
viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai
sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa
pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä 1.1.2018
oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään
kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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