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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka
Salonen Tarmo
Fagerholm Raili

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Korva Merja
Mertaniemi Tuula
Mäntymaa Vuokko
Ovaskainen Ahti
Toivanen Marita

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kautto Sakari
Nevalainen Aki
Mäkitalo Markku
Yritys Inkeri
Kenttälä Toni
Jämsén Antti

varajäsen
kunnanvaltuuton pj
kunnanvaltuuston 1. vpj
kunnanvaltuuston 2. vpj
kunnanvaltuuston 3. vpj
kunnanjohtaja

Grandell Hanna-Maria

vs. hallintojohtaja

Poissa Erkkilä Akseli

Käsitellyt asiat

Lisätiedot
Poissa esteellisenä § 357
Poissa esteellisenä § 361,
Teknlk 26.8.2020 § 80 käsittelyn
osalta

Poissa esteellisenä § 357 sekä §
361, Teknlk 26.8.2020 § 80
käsittelyn osalta
Poissa esteellisenä § 350

Poissa esteellisenä § 361,
Teknlk 26.8.2020 § 80 käsittelyn
osalta
Poissa esteellisenä § 361,
Teknlk 26.8.2020 § 80 käsittelyn
osalta

jäsen

§ :t 344 - 361
Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen pyysi puheenvuoron
kysymyksen esittämistä varten.
Puheenjohtaja Pekka Rajala myönsi pyydetyn puheenvuoron pidettäväksi
kokouksen lopuksi.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala

Tarmo Salonen

Hanna-Maria Grandell

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja § 357 Pöytäkirjanpitäjä
Lukuun ottamatta § 357
lukuun ottamatta § 361,
Teknlk 26.8.2020 § 80
käsittelyn osalta

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 11.9.2020

Raili Fagerholm
Tuula Mertaniemi
lukuun ottamatta § 361,
Teknlk 26.8.2020 § 80 käsittelyn osalta
Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 11.9.2020 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila).
Kittilä 11.9.2020
Hanna-Maria Grandell
Vs. hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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08.09.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 08.09.2020 § 344
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Hallintosäännön 136 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat. (hallintosääntö § 128).
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Kunnanjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 08.09.2020 § 345
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Pöytäkirjan pitämisestä ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 148 §:ssä.
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan hallintosäännön 148 § mukaan allekirjoittaa ja tarkistaa
sähköisesti.
Kunnanjohtaja:
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa olevat kunnanhallituksen jäsenet Raili
Fagerholm ja Akseli Erkkilä.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Fagerholm ja Tuula Mertaniemi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
Khall 08.09.2020 § 346
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitukselle on sovittu annettavaksi tilannekatsaus kunnan
ajankohtaisista asioista. Kunnanjohtaja Antti Jämsén selostaa asiaa
kokouksessa. Samassa yhteydessä käsitellään muut kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Antti Jämsénin antaman tilannekuvan koronavirusepidemiasta
2) merkitsee tiedoksi mahdolliset muut kunnanhallitukselle tiedotettavat asiat
Oheismateriaalina:
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen 26.8.2020 kokouksen pöytäkirja
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 23.8.2020
76/10.00.01/2020
Khall 08.09.2020 § 347
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * ja kiinteistöstä* * * * * * * * rakennuksineen
on tehty 23.8.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön kauppa.
Asianajotoimisto Jari Halttu on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä,
käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 23.8.2020 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa koskien kiinteistöä * * * * * * * ja kiinteistöä * * * * * * * rakennuksineen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Määräalan ostaminen kiinteistöstä Lehto
285/10.00.01/2020
Khall 08.09.2020 § 348
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Kiinteistöön Lehto 261-405-21-161 kuuluu mm. kirkonkylän asemakaavan mukaisia yleisiä alueita (LT- ja katualuetta) noin 1840 m2 ja
korttelin 410 tonttiin 6 kuuluva pinta-alaltaan noin 920 m2:n suuruinen tontinosa, jossa rakennusoikeutta on 230 k-m2.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalla on lunastusoikeus ja
toisaalta velvollisuus lunastaa asemakaavaan osoitetut yleiset alueet.
Määräala rajoittuu kunnan omistamiin kiinteistöihin Urheiluranta
261-405-191-0 ja Sireeni 261-405-21-146.
Kunta ja kiinteistön 261-405-21-161 omistaja ovat neuvotelleet määräalakaupasta ja kiinteistön omistaja on ilmoittanut olevansa valmis
myymään määräalan 10 000 euron kauppahinnalla.
Kartta määräalasta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ostaa 10 000 euron kauppahinnalla noin
2760 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Lehto 261-405-21-161.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Kartta määräala kiinteistöstä 261-405-21-161
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Maa-alueen vuokraaminen tulvasuojelua varten
204/10.03.01/2019
Khall 08.09.2020 § 349
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kittilän kunta on toteuttamassa kirkonkylän tulvapenkereen 1-vaihetta, jonka yhteydessä on myös mahdollisuus suojata tulvalta Koulupolun ja Rantatien kulmauksessa sijaitsevat joka keväisessä tulvavaarassa olevat kiinteistöt.
Kunta ja maanomistaja ovat neuvotelleet tulvapenkereen sijoittamisesta ja penkereen rakentamisen edellyttävän alueen vuokraamisesta Kittilän kunnalle.
Vuokrausta koskeva maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 2.9.2020
ja sopimus päättyy viimeistään 30.0.2040.
Maanvuokrasopimus ja karttaliitteet oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan kiinteistöjä * * * * * * * * ja * * * * * * * * koskevan 2.9.2020 allekirjoitetun
maanvuokrasopimuksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden myynti Kesko Oyj:lle
213/02.05.05/2018
Khall 08.09.2020 § 350
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kesko Oyj tarjoutuu ostamaan 1. päivänä syyskuuta 2020 saapuneella tarjouksellaan Kittilän kunnalta esisopimusteitse kaikki kunnan omistamat Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeet 173
550 euron velattomalla kauppahinnalla.
Kaupan edellytyksenä on, että samassa yhteydessä Kesko Oyj saa
ostettua loput Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeista yhtiön
muilta osakkeenomistajilta.
Ostotarjous on voimassa 30.11.2020 saakka, johon mennessä esisopimus osakkeiden kaupasta tulee allekirjoittaa.
Kaupan tekemistä puoltaa se, että rakennukset ovat hyvin huonokuntoisia ja kunnostus maksaisi noin 1 000 000 euroa. Vaikka rakennukset remontoitaisiin, niin tiloille ei olisi välttämättä kysyntää,
koska tilat eivät ole nykyaikaisten tarpeiden mukaisia.
Tarjouksen tekijällä on aikomus purkaa huonokuntoiset rakennukset
ja kehittää Kittilän kirkonkylän palveluja, mikä lisää kunnan vetovoimaa ja taajaman viihtyisyyttä. Keskolla on allekirjoitusvalmius esisopimuksiin heti. Niiden jälkeen he pääsevät tekemään erikois- ja myymäläsuunnittelun ja hakemaan sen jälkeen rakennus- ja purkulupia.
Kiinteistö Oy Säästökulman omistavat Kittilän kunnan kaksi muuta
osakkeenomistajaa, jotka ovat osaltaan hyväksyneet 500 000 euron
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden kokonaiskauppahinnan.
Kunta omistaa Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakekannasta
34,7 %, jolloin kunnan osuus velattomasta kauppahinnasta on 173
500 euroa. Osakkeiden arvo on kunnan taseessa 267 899,82 e, jolloin myynnistä aiheutuu kunnalle kirjanpidollista tappiota 94 399,62
e.
Oheismateriaalina Kesko Oyj:n ostotarjous ja esisopimus.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kesko Oyj:n ostotarjouksen siten,
että
1) Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden velaton kokonaiskauppahinta on 500 000 euroa,
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 350

13/2020

11

08.09.2020

2) josta Kittilän kunnan omistusosuuden mukainen osuus on 173
500 euroa ja
3) oheismateriaalina olevan esisopimuksen.
Päätös:
Kunnanhallituksen varajäsen Sakari Kautto ilmoitti esteellisyydestään, syynä Säästökulman hallituksen jäsenyys (yhteisöjäävi). Hän
poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, eikä osallistunut
asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 57
§ 89
§ 351
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26.08.2020
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Valaistuksen ylläpitourakka 2020-2025
141/02.08.00/2020
Teknlk 14.05.2020 § 57
(Lisätietoja: ts.yhdyskuntainsinööri p. 0400 862 532)
Kittilän kunta on tilannut Ramboll Finland Oy:lta Kittilän valaistuksen
ylläpidon suunnitelman ja siihen liittyvät urakka-asiakirjat.
Ylläpitourakka sisältää Kittilän kunnan vastuulle kuuluvan katuvalaistuksen kunnossapidon vuosina 2020-2025. Urakka-alue kattaa Kittilän kirkonkylän ja Levin alueen. Urakkaan kuuluu myös Kaukosen
kylän yksityisteiden valaistus ja Alakylän Ylipääntie.
Kunnossapito sisältää valaisimien, valaisinpylväiden, -jalustoiden,
-johtojen, ja -keskusten kunnossapidon. Lisäksi urakoitsija sitoutuu
huolehtimaan sopimuksen piiriin kuuluvista varusteista omistajan näkökulmasta kustannustehokkaasti. Urakkamuoto on yhdistetty kokonaishinta- ja yksikköhintaurakka.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää kilpailuttaa valaistuksen ylläpitourakan
2020-2025.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 26.08.2020 § 89
Valaistuksen ylläpitourakka 2020-2025 on kilpailutettu Cloudia järjestelmässä ajalla 27.5.-27.7.2020.
Tarjousten avauspöytäkirja 29.7.2020 liitteenä.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta Dynniq Finland Oy ja
Kempeleen Sähkö Oy. Tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset.
Dynniq Finland Oy oli syöttänyt virheellisesti Cloudiaan tarjoushinnan kohdalle vuosihinnan (oikea summa on tarjoushinta yhteensä
vuosilta 2020-2025). Tarjousten vertailu voitiin kuitenkin tehdä, kun
tarvittavat tiedot oli saatavilla tarjoajan tarjoushintalomakkeelta.
Tarjousten vertailutaulukko ja hintatarjouslomake on oheismateriaalina. Halvimman tarjouksen vuotuinen kokonaishinta on * * * * €/vuosi ja yksikköhintaiset työt * * * * €/vuosi eli * * * * * €/vuosi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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13/2020

13

14.05.2020
26.08.2020
08.09.2020

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää valita
valaistuksen ylläpitourakan 2020-2025 urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneet Kempeleen Sähkön yhdistetyn kokonaishinnan ja
yksikköhintatyöurakan viiden vuoden tarjoushintaan * * * * * * € (Alv
0%).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 14:37-14:53.
__________
Khall 08.09.2020 § 351
Lisäselvityksenä asiaan todettakoon, että nykyinen sopimus on sisältänyt valaistuksen ryhmävaihtoa ja yksittäisten valaistusvikojen
korjausta ilman toimenpideaikaa tai muita vaatimuksia, jolloin jokainen korjaus aikatauluineen joudutaan kysymään erikseen.
Nykyisestä sopimuksesta puuttuu mm. sähkökeskusten määräaikaistarkistukset, kaapelinäytöt, vastuu sähköverkoista, sähkötöiden
johtajan tehtävät ja vikapäivystys 24/7.
Uudessa sopimuksessa valaistuksen ohjaus sisältyy työhön, kun nykyisessä on erikseen tilattu yksittäisiä töitä. Uudessa myös valaistuksen kunnon hallinta tuottaa tiedot kunnalle, nykyisessä sitä ei ole,
vaan korjaukset tehdään vikaperusteisesti.Uuteen sopimukseen on
sisällytetty myös valaistuksen kunnon seuranta ja tarkistukset.
Edelleen todettakoon, että nykyisessä sopimuksessa huoltokierrokset tehdään kerran vuodessa, jatkossa neljä kertaa vuodessa. Tällöin yksittäisten vikojen korjaustarve vähenee ja yleisilme kohenee.
Uudessa sopimuksessa myös valaistuksen ryhmävaihdot tehdään
valaisintyyppien elinkaaren mukaan. Uusi sopimus pitää sisällään
myös yksikköhintaisia töitä, joita nykyisessä sopimuksessa ei ole.
Myös dokumentaatioon kiinnitetään huomiota.Tuntihinta yksittäisten
töiden osalta on halvempi kuin nykyisessä.
Kunnanjohtaja:
Esitys on julkinen päätöksenteon jälkeen.
*********************************************
*********************************************
*******************************************
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Palautetaan asia tekniseen lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus

§ 57
§ 89
§ 351
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Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu esitys.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Avauspöytäkirja /Valaistuksen ylläpitourakan 2020-2025
hankinta-asiakirjat
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Moottorikelkkareittisuunnitelma koskien reitin nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi”
muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
139/10.03.01/2020
Teknlk 14.05.2020 § 56
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)
Moottorikelkkareitti nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi” yhteispituudeltaan
n.5,6 km on perustettu maanmittaustoimituksessa ja rekisteröity kiinteistörekisteriin 7.4.2000 (Y2000-10685). Perustettu reittileveys on 6
m ja reitinpitäjänä on Kittilän kunta.
Lapin ELY-keskuksen liikenne- vastuualue on laatinut maantien 955
tiesuunnitelman Könkään ja Hanhimaan välillä vuonna 2017. Tiesuunnitelmassa maantie on linjattu uuteen maastokäytävään Paksun Sokkaporan kohdalla ja risteää nykyistä kelkkareittiä kolme kertaa.
Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan välisissä neuvotteluissa joulukuussa 2019 sovittiin, että maantielle Sokkaporan kohdalle suunnitellaan ja rakennetaan alikulkukäytävä sekä moottorikelkoille että
huskyvaljakoille.
Tämän johdosta moottorikelkkareittiä linjataan uuteen paikkaan noin
1,8 kilometrin matkalla.
Sitowise Oy laatii maantien 955 Köngäs-Hanhimaa rakennussuunnitelmaa Lapin ELY:n toimeksiannosta ja samassa yhteydessä Sitowise Oy on laatinut suunnitelmat reittimuutoksista. Alustavan maastotarkastelun mukaan uusi reittiesitys on toteutettavissa suhteellisen
vähäisin maastoa muokkaavin toimenpitein.
Muutettava kelkkareitti jakautuu kahteen osaan. Könkään suunnasta
tultaessa uusi reittiosuus sijoittuu nykyisen reitin eteläpuolelle.
Maantien 955 läheisyydessä reitti sijoittuu noin 0,4 km matkalla nykyiselle paikalleen. Maantien alituksen kohdalla uuden alikulkukäytävän kautta on toinen linjausmuutos reitillä. Muutos ulottuu nykyisen
syrjään jäävän maantien pohjoispuolelle.
Lakkautettava reittiosuus (noin 1,9 km) kohdistuu 11 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 1,8 km) sijoittuu yhteensä
kuuden kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti on kohdistunut.
Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6 metriä.
Maastoliikennelain 1995/1710 §:n 16 mukaan moottorikelkkareitti
perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittiPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 56
§ 204
§ 96
§ 352

13/2020

16

14.05.2020
19.05.2020
26.08.2020
08.09.2020

toimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella
sopimuksella.
Muutettavan moottorikelkkareitin linjauksen varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.
Muutettavan kelkkareitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta,
joten sillä ei ole kielteisiä meluvaikutuksia.
Reittiosuus sijoittuu Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuteen
kohdistuu yleiskaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), MU
(maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta ja EV-1
(suojaviheralue).
Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä reittisuunnitelmaselostus ja - kartta.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
asettaa maastoliikennelain mukaisesti yleisesti nähtäville moottorikelkkareittisuunnitelman koskien reitin nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi”
osittaista muuttamista. Kuulutuksen lisäksi reittisuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen suunnitelman asianosaisena olevia
kiinteistönomistajia sekä pyydetään lausunnot Lapin ELY-keskukselta, reitin vaikutusalueen paliskunnalta sekä Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 19.05.2020 § 204
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa maastoliikelain mukaisesti yleisesti
nähtäville moottorikelkkasuunnitelman koskien reitin nro 39 "Köngäs-Rautusjärvi" osittaista muuttamista. Kuulutuksen lisäksi reittisuunnitelman nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen suunnitelman
asianosaisena olevia kiinteistönomistajia sekä pyydetään lausunnot
Lapin Ely-keskukselta, reitin vaikutusalueen paliskunnilta sekä Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Teknlk 26.08.2020 § 96
Moottorikelkkareittisuunnitelma koskien reitin nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi” osittaista muuttamista on ollut nähtävillä 25.6.-27.7.2020
välisen ajan.
Reittisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla ja Kittilälehdessä. Lisäksi nähtävilläolosta tiedotettiin erikseen suunnitelman asianosaisina olevien kiinteistöjen omistajia. Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Kuivasalmen paliskunnalta ja Kittilän riistanhoitoyhdistykseltä.
Määräaikaan mennessä kiinteistönomistajilta ei tullut suunnitelmasta
muistutuksia.
Määräaikaan mennessä suunnitelmasta pyydetyn lausunnon antoi
Lapin ELY-keskus.
ELY-keskuksen lausunto:
Levi-Köngäs-Rautusjärvi alueelle on ulkoilulain 4 §:n mukaan vahvistettu ulkoilureittisuunnitelmia ELY-keskuksen taholta. Ulkoilulain 7
§:n mukaisesti reittitoimituksessa on perustettu ulkoilureittejä (hiihtoväyliä).
Kittilän kunta on ulkoilureittien reitinpitäjä, joten kunnan tulee varmistaa, että moottorikelkkareitin mahdolliset risteämiset samassa tasossa ulkoilureittien kanssa otetaan huomioon, kun uusi moottorikelkkareitti perustetaan. Reittiturvallisuutta parannetaan risteysalueen näkyvyyttä parantamalla sekä kelkkareitillä huomio- ja nopeusrajoitusmerkillä.
ELY-keskus katsoo, että samalla kun kunnan ympäristösuojeluviranomainen hyväksyy uuden kelkkareittilinjauksen, tulee vanha reittilinjaus lakkauttaa maantiealueelta ja muualta ympäristöstä noin 1,9
km:n pituudelta.
Uudella reittilinjauksella ei ole haitallisia luontovaikutuksia.
ELY-keskus katsoo, että moottorikelkkareitin osittaiselle muutokselle
ei ole estettä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee
tiedoksi ELY-keskuksen lausunnon.
Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi
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maastoliikennelain 15 §:n mukaisesti moottorikelkkareittisuunnitelman koskien reitin nro 39 ”Köngäs-Rautusjärvi” muuttamista maantien 955 Köngäs- Hanhimaan rakentamisen johdosta sekä samalla
maastoliikennelain 23 §:n mukaisesti reitin lakkauttamista maantiealueelta ja muualta ympäristöstä noin 1,9 km:n pituudelta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 08.09.2020 § 352
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi Lapin ELY-keskuksen lausunnon koskien moottorikelkkareittisuunnitelmaa reitin nro 39 "Köngäs-Rautusjärvi" osittaista muuttamista
2) esittää kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi
maastoliikennelain 15 §:n mukaisesti moottorikelkkareittisuunnitelman koskien reitin nro 39 "Köngäs-Rautusjärvi" muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta sekä samalla
maastoliikennelain 23 §:n mukaisesti reitin lakkauttamista maantiealueelta ja muualta ympäristöstä noin 1,9 km:n pituudelta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Suunnitelmaselostus moottorikelkkareitistä nro 39
Köngäs-Rautusjärvi
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Saareke Inarintien alkuun Könkäälle
435/08.00/2012
Teknlk 26.08.2020 § 97
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 540 6357)
Könkään kylän kohdalla Inarintie (Mt. 955) liittyy vinottain
Ounasjoentiehen (Mt. 956). Tämä mahdollistaa risteyksessä suuret
nopeudet Leviltä Pokkaan päin mennessä ja päinvastoin. Saadun
tiedon mukaan risteyksessä käytetään päivittäin liian suuria
tilannenopeuksia.
Lapin Ely-keskuksen toimesta on suunniteltu kevyenliikenteenväylä
Könkään kylän kohdalle Ounasjoentien varrelle. Inarintien ylitys
suunnitelmien mukaan tapahtuu suojatietä pitkin. Nopeudet
risteyksessä saataisiin pienenemään jos liittymään rakennettaisiin
saareke jonka kautta kevyenliikenteenväylä kulkisi.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
esittää Ely-keskukselle, että se suunnittelisi saarekkeen Könkään
kylän kevyenliikenteenväylän suunnitelmaan Inarintien risteykseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 08.09.2020 § 353
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää ELY-keskukselle, että se suunnittelisi
saarekkeen Könkään kylän kevyenliikenteenväylän suunnitelmaan
Inarintien risteykseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnitelmakartta plv. 640 - 970, J1

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 354

13/2020

20

08.09.2020

Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
7/02.05.01/2020
Khall 08.09.2020 § 354
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 momenttia ja 55 §:n 1
momenttia on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 5-8 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2020.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 4 momentin muutos koskee kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän
toteuttamisen vuoksi tehtävää valtionosuuden vähennystä, jota pienennetään nykyisestä 7,29 eurosta 1,82 euroon asukasta kohden.
Mainitun lain 55 § 1 momentin muutos koskee peruspalvelujen valtionosuusprosenttia, jota korotetaan 0,03 prosenttiyksiköllä nykyisestä 25,46 prosentista 25,39 prosenttiin. Muutos liittyy iäkkäiden
henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille. Peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 55 § 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä.
Mainitun lain 36 §:n uudet 5-8 momentit ovat seuraavat:
5 momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen
lisätään 32,90 euroa asukasta kohden, 106,73 euroa alle 18-vuotiasta asukasta kohden ja 50,07 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohden koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
6 momentti: Vuonna 2020 kunnille maksetaan yhteensä 370 miljoonaa euroa koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. Korvaus maksetaan kunnille verovuoden 2020 verotilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa.
7 momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen
lisätään 0,62 euroa asukasta kohden työttömyysetuuden sovittelun
suojaosan väliaikaisen korottamisen johdosta.
8 momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen
lisätään 9,11 euroa asukasta kohden harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäyksen rahoittamiseksi. 8 momentin mukainen valtionosuuden lisäys ei kuitenkaan lisää maksettavan peruspalPöytäkirjan tarkastajat:
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velujen valtionosuuden korotusten määrää, koska lain 30 § 3 momentin mukaan harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa yhtä suuri. 8
momentin mukaisen valtionosuuden lisäyksen johdosta valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen kohdennettava määrärahan lisäys ei vähennä peruspalvelujen valtionosuuden määrää, vaan valtio vastaa sen rahoituksesta.
Kittilän kunnan kohdalta tämä muutospäätös merkitsee sitä, että
kunnalle tilitetään loppuvuoden 2020 aikana yhteensä 848.041 euroa ennakoitua enemmän peruspalvelujen valtionosuutta (pois lukien verotulomenetysten kompensaation ja kotikuntakorvaukset).
Valtiovarainministeriön muutospäätös (VN/14481/2019) tämän asian
liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2020 annetun valtiovarainministeriön muutospäätöksen ja päättää, ettei Kittilän kunta hae oikaisua päätökseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
vuodelle 2020 (7.8.2020, VN/14481/2019)
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Talouden toteutuma 1-6/2020
77/02.02/2019
Khall 11.08.2020 § 293
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet
seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.
Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuun 2020 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä
tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 50 % kesäkuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.
Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon
Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 40 %. Maakäyttösopimusten
mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa
kirjanpitoon, mikä vaikuttaa toteutumaprosenttiin kesäkuun lopun tilanteessa alentavasti. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 78 % jo
tässä vaiheessa ja niitä on toteutunut n. 625.000 euroa tammi-kesäkuun aikana.
Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:
Henkilöstökulut 48 %
Palvelujen ostot 49 %
Aineet ja tarvikkeet 44 %
Avustukset 44 %
Muut toimintakulut 42 %.
Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon kustannusten osalta näyttää siltä, että budjetoidut kulut ylittyisivät kuluvana vuonna selvästi,
jos toteutumavauhti jatkuu alkuvuoden kaltaisena. Erikoissairaanhoidon kustannuspaikan 51100 talousarvio koko vuodelle on 7,55
miljoonaa euroa kun toteutuma tammi-kesäkuulta oli 4,43 miljoonaa.Ensihoidon kustannuspaikan 51101 kulut ovat toteutuneet budjetoidulla vauhdilla.
Verotulojen toteutuma on 43 %. Kiinteistöverotulot tilittyvät lähikuukausien aikana, jolloin toteutumaprosentti kasvaa selvästi.
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Valtionosuuksien toteutuma on 51 %.
Rahoitustuottojen toteutuma on 98 %.
Korkokuluissa toteutuma on 32 %.
Vuosikate on 740.951 euroa, 29 %.
Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.
Jos huomioidaan poistot ja poistoeron muutos tammi-kesäkuulle
budjetin mukaan, päädytään ko. ajanjaksolla 550.229 euron alijäämään.
Koronan kokonaisvaikutusta Kittilän kunnan talouteen on yhä vaikeaa arvioida. Verotulot ovat kertyneet yhä kohtuullisesti ja valtionosuuksiin on tehty korotuspäätöksiä koronan vuoksi. Loppuvuoden
verokertymää on vaikeaa arvioida erityisesti kunnallisveron ja yhteisöveron osalta. Toimintatuotoissa varhaiskasvatuksen hoitomaksujen pienentyminen on noin 47.000 euroa koronan vuoksi. Toimintakulut kasvoivat koronaan liittyvien terveydenhuollon kulujen osalta
mutta pienenivät esim. koulukuljetusten ja palkanmaksun keskeytysten vuoksi.
Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
Toimintatuotot ovat 10 % alhaisemmat tammi-kesäkuuhun 2019 verrattuna. Tähän vaikuttaa mm. varhaiskasvatusmaksujen pienentymä
koronan myötä ja työllistämistuen pienempi määrä kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Toimintakulut ovat 6 % suuremmat kuin
vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Toimintakulujen kasvu on henkilöstökuluissa (lomarahojen aikaistetun maksun vaikutus) sekä palvelujen ostoissa (erikoissairaanhoidon kulut). Toimintakate on 1,9
miljoonaa euroa heikompi kuin tammi-kesäkuussa 2019. Lomarahat
on maksettu jo kesäkuussa aiemman heinäkuun sijaan, mikä kasvattaa kesäkuun palkkasummaa mutta vastaavasti pienentää heinäkuun summaa ja näin ollen heikentää toimintakatetta kesäkuun lopun tilanteessa.
Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt n. 621.000 euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Kuluvana vuonna
saatavista valtionosuuksista 0,8 miljoonaa euroa on sellaista, joka
palautetaan valtiolle ensi vuonna korkokulun kera.
Alijäämää oli tammi-kesäkuussa n. 0,6 miljoonaa euroa, mikä on 1,3
miljoonaa euroa heikompi kuin edellisvuoden tammi-kesäkuussa.
Investointien toteutuma ja lainojen määrä
Investointien toteutuma ajalta 1.1.- 30.6.2020 on n. 475.000 euroa.
Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät ICT-laitteisiin ja ohPöytäkirjan tarkastajat:
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jelmistoihin, Levin katujen rakentamiseen, lukion korjaukseen sekä
päiväkoti Pikkumettään.
Kunnan lainamäärä oli kesäkuun lopussa 15,5 miljoonaa euroa eli
noin 2.400 euroa asukasta kohden. Kesäkuun lopussa kunnalla oli
3,5 miljoonaa Kuntatodistuksilla otettua lyhytaikaista lainaa.
Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman
ajalta 1.1.-30.6.2020.
Päätös:
Controller Tuija Lång oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän
asian käsittelyn ajan.
Merkittiin tiedoksi.
__________
Khall 08.09.2020 § 355
Hallintosäännön 66 §:n mukaan talousarvion toteutuma tulee raportoida valtuustolle puolivuosittain. Tämän vuoksi tämä asia tulee viedä valtuustolle tiedoksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee
talousarvion toteutuman 1.1. - 30.6.2020 tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion toteumavertailu 1.1.-30.6.2020
Investointien toteumavertailu 1.1.-30.6.2020
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Lapin rakenneuudistus- ja tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ohjausryhmän
nimeäminen
147/00.01.05/2020, 148/00.01.05/2020
Khall 08.09.2020 § 356
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Lapin sote -rakenneuudistusta tukevaa alueellisen valmistelun
hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen
osana valtakunnallista sote -uudistusta. Rakenneuudistus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) vapaaehtoinen maakunnan valmistelun aloittaminen, 2) johtamisen ja ohjauksen kehittäminen ja 3) toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020 31.12.2021. Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä.
Rakenneuudistuksen lisäksi Lapin maakunnassa toteutetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke osana sote -uudistuksen valmistelua.Hankkeen tavoitteena on valmistella tulevaisuuden sote
-keskusta, jossa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan integroidusti. Hanke koostuu neljästä osa-alueesta: 1) sote-keskusten kehittäminen, 2) lasten, nuorten ja perheiden palvelut, 3) saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset
palvelut ja 4) ikäihmisten palvelut. Hankkeen toteuttamisaika on
1.8.2020 - 31.12.2022. Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.
Rakenneuudistus- ja tulevaisuuden sote -keskus hankkeelle nimetään yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään on pyydetty nimeämään mm. yksi jäsen ja varajäsen kultakin maakunnan seutukunnalta.
Tunturi-Lapin seutukunnan kunnanjohtajat ovat yhteisesti käyneet
asiasta neuvotteluja.
Kolpeneneen palvelukeksuksen kuntayhtymän palvekeskuksen nimeämispyyntö oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmään jäseneksi Tunturi-Lapin seutukunnasta kunnanjohtajien neuvottelujen pohjalta perusturvajohtaja
Sirkka-Liisa Ollin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Leader Tunturi-Lappi ry:n paikallisen kehittämisen ohjelmaan ja rahoitukseen
osallistuminen
255/02.05.01/2020
Khall 08.09.2020 § 357
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Leader Tunturi-Lappi ry:n (LTL ry) hallitus esittää Kittilän kunnalle
Maa- ja Metsätalousministeriöltä (MMM) haettavan ohjelmakauden
2021-2027 kuntarahoitusosuuden kattamista.
Leader Tunturi-Lappi ry on paikallinen toimintaryhmä, joka toteuttaa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on säilyttää, luoda ja kehittää seutukunnan työpaikkoja ja palveluita sekä lisätä elinvoimaa toteuttamalla omia hankkeita ja rahoittamalla paikallisten pk-yritysten ja yleishyödyllisten tahojen hankkeita.
LTL ry on valmistelemassa paikallisen kehittämisen strategiaa tulevalle EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027 MMM:n ohjeiden mukaisesti.
Strategian lopullinen versio valmistuu alkuvuodesta 2021 ja sitä valmistellaan osallistavissa työpajoissa paikallisten julkishallinnon
edustajien, yrittäjien, asukkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa
kuluvan syksyn aikana.
LTL ry:n rahoituskehys muodostuu EU:n, valtion ja toimintaryhmän
alueen kuntien osuuksista. MMM edellyttää, että maaseutu-rahaston
rahoitustoiminnassa kuntien osuus on 20 % julkisesta osuudesta.
LTL ry hakee kokonaisrahoituskehystä uudelle ohjelmakaudelle 7
miljoonaa euroa. Julkisen rahoituksen osuus tästä on 65 %
(4550000 euroa) ja yksityisen rahoituksen osuus 35 % (650000 euroa).
Alueen kuntien rahoitusosuus jaetaan kuntien asukasluvun (Tilastokeskus 31.12.2019) mukaisessa suhteessa seuraavasti:
Enontekiö 13 %, Kittilä 44,5 %, Kolari 26,5 % ja Muonio 16 %.
Kittilän kunnan osuus ohjelmakaudella 2021-2027 on näin ollen 404
950 euroa eli 57 850 euroa vuodessa.
Jos ministeriö myöntää rahoituksen haettua 7 miljoonaa euroa pienempänä ja kuntien rahoitusosuus ylittää 20 % rahoituskehyksen julkisesta osuudesta, käytetään yli menevä osuus strategian toteuttamiseen muutoin koko seutukunnan hyväksi.
LTL ry pyytää päätöstä kunnanhallitukselta 31.10.2020 ja kunnanvaltuustolta 31.12.2020 mennessä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä ja sitoutua paikalliseen kehittämiseen Leader Tunturi-Lappi ry:n esittämällä tavalla Kittilän kunnan osuudella
2) esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se sitoutuu 404 950 euron, maksimissaan kuitenkin esitetyn 44 %:n osuudella, rahoitus-kehykseen ohjelmakaudelle 2021-2027
3) että määrärahavaraus tehdään elinkeinopalveluiden talousarvioon
esitetyn mukaisesti.
4) edellyttää että Leader Tunturi-Lappi ry:n edustaja pyydetään kertomaan tuloksista kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala poistui kokouksesta
esteellisenä, Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen puheenjohtaja.
Hän ei osallistunut asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen tämän
asian käsittelyn ajan.
Jäsen Marita Toivanen poistui kokouksesta esteellisenä, Leader
Tunturi-Lappi ry:n hallituksen varajäsen. Hän ei osallistunut asiasta
käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä ja sitoutua paikalliseen kehittämiseen Leader Tunturi-Lappi ry:n esittämällä tavalla Kittilän kunnan osuudella
2) esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se sitoutuu 404 950 euron, maksimissaan kuitenkin esitetyn 44 %:n osuudella, rahoituskehykseen ohjelmakaudelle 2021-2027
3) määrärahavaraus tehdään talousarvion määrärahan mukaisesti
4) edellyttää että Leader Tunturi-Lappi ry:n edustaja pyydetään kertomaan tuloksista kunnanvaltuustolle
Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:n anomus myönnetyn avustuksen
käyttötarkoituksen muuttamisesta
77/02.02/2019
Khall 08.09.2020 § 358
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry:lle on myönnetty 8.000
euron avustus vuodelle 2020. Avustus on haettu Tunturi Kutsuu gospel -tapahtuman järjestämiseksi 12.6.2020. Korona epidemian vuoksi tapahtuma on kuitenkin jouduttu perumaan. Yhdistys on päättänyt
sen sijaan järjestään Ruska Gospelin 18.9.2020 ja sen lisäksi pyritään järjestämään Kittilän yläasteelle koulukonsertti syksyn 2020 aikana. Loput rahoista on tarkoitus käyttää ensi kesänä toteutettavaan
Tunturi Kutsuu Gospel -tapahtumaan. Sen suunnittelu alkaa syyskuussa ja mainokset on tarkoitus tehdä syksyn aikana ja rahoitus
tarvitaan tähän. Yhdistys ilmoittaa, että jos saavat kunnan tämän
vuoden avustuksen käyttöön, he eivät tarvitse ensi vuonna tukea,
koska ovat saamassa Tunturi Lapin Leaderiltä hankerahoituksen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että talousarviossa 2020 Kittilän kristillisen
kulttuurin ja musiikin tuki ry:lle myönnetty 8.000 euron avustuksen
käyttötarkoitus voidaan muuttaa niin, että avustus käytetään Ruska
Gospeliin, yläasteen koulukonserttiin sekä syksyllä tehtävään Tunturi Kutsuu Gospel-tapahtuman suunnitteluun ja mainoksiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien valtuustoaloite/Loukisen kalakantojen
seuranta
227/11.03.03/2020
Khall 08.09.2020 § 359
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
OMK:n valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen Loukisen kalakantojen seurannasta. Aloitteen mukaan Kittilän kunnan on aloitettava neuvottelut kaivosyhtiö Agnico Eaglen kanssa seurantalaitteiston
hankinnasta Loukisen purkuputken yläpuoliseen ja alapuoliseen
osaan jokea, jotta voidaan seurata purkuputken vaikutusta kalakantoihin.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen rakennus-ja ympäristölautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilö on ympäristösihteeri.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vasemmistoliiton, SDP:n ja KL:n valtuustoryhmien valtuustoaloite
tilinpäätösseminaarin järjestämiseksi valtuutetuille ja varavaltuutetuille v. 2021
226/02.06.01/2020
Khall 08.09.2020 § 360
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Raili Fagerholm, Aki Nevalainen, Sakari Kautto, Akseli Erkkilä, Marita Toivanen ja Paula Nevalainen ovat tehneet valtuustoaloitteen siitä, että ensi vuonna valtuutetuille ja varavaltuutetuille järjestetään
erillinen tilinpäätösseminaari, jossa toimialajohtajat esittelevät oman
toimialansa tulosta.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää lähettää asian hallintotoimialan valmisteltavaksi. Vastuuvalmistelijaksi nimetään vs. hallintojohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall
8.9.8.2020
Khall 08.09.2020 § 361
Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kuntalain 92 §:n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksenpuheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnanviranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on
kuntalainnojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen
tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan kunnanhallituksella ei ole
otto-oikeutta Revontuli-opiston jaoston päätöksiin. Otto-oikeutta ei
myöskään ole niihin päätöksiin, jotka ovat kuntalain 92 §:ssä rajattu
otto-oikeuden ulkopuolelle.
Hallintosäännön 40 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksenalaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätökset ilmoitetaan ao. lautakunnalle.
1.9.2020 mennessä on valmistuneet seuraavat lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:
- Tekninen lautakunta 26.8.2020
- Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta
19.8. - 1.9.2020
Oheismateriaali
- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista
- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 19.8. - 1.9.2020
Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee
asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Yhdyskuntainsinöörin toimen täyttöön liittyen (Teknlk 26.8.2020 §
80) esteellisenä poistuivat kunnanjohtaja Antti Jämsèn, kunnanhallituksen jäsenet Marita Toivanen ja Raili Fagerholm sekä vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell. He eivät osallistuneet asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon. Hallintolaki 28 § 1 mom.
7 kohta.
Asiaa ei käsitelty yhdyskuntainsinöörin täyttöä koskevan asian osalta, koska kokoukseen ei löytynyt esteetöntä esittelijää/pöytäkirjanpitäjää.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin lukuun ottamatta yhdyskuntainsinöörin toimen täyttöä koskevaa asiakohtaa, jota ei käsitelty kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 344 - 346, 351 - 355, 357 ja 359 - 361
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.

Muutoksenhakukielto
§ 347
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus
§:t 348 - 350, 356 ja 358
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
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 voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa 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 oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen 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.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/Kunnanhallitus
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
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin
pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

