KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

14/2020

1

Kunnanhallitus

Aika

Torstai 24.09.2020 klo 12:00 - 19:31

Paikka

Kunnantalo, valtuustosali

Käsitellyt asiat
§
362
363
364
365

366
367
368

369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat
asiat
Tonttien vuokraaminen kirkonkylän asemakaava-alueelta
(221/1 ja 221/2) Kolpeneen palvelukseskuksen
kuntayhtymälle (Seudullisen asumispalveluyksikön
rakentamishanke)
Ulkoilureittisuunnitelma koskien Köngäs-Rauduskylä
(Reitti 9) ulkoilureitin muuttamista maantien 955
Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
Tarveselvitys keskustan kampusalueen opetus- ja
nuorisotilojen ratkaisemiseksi
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista
koskevaksi lainsäädännöksi.
Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen
kehittäminen Pohjois-Suomessa -hankkeeseen
(2020-2022)
Rakennustarkastajan virka
Projektipäällikön työvapaahakemus ajalle 1.11.2020 31.3.2021
Jäsenten nimeäminen Kiinteistö Oy Levin Vuokratalojen
hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen
yhtiökokousedustajalle
House Of Lapland Oy:n yhtiökokous 25.9.2020
Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa
Levin Matkailu Oy:n tuki
Rauhalan kyläyhdistys ry:n hankeaikainen lainahakemus
Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä
vuosien 2017 ja 2018 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt
1.4.2019 § 14 täydentäminen
Valtuustoaloite tiesuunnitelman laatimiseksi välille
Köngäs-Tepasto –Raattama
Valtuustoaloite koskien opasteita Suomen ilmasodan
viimeisten uhrien muistomerkille Hanhimännikköön
Valtuustoaloite Könkään kylän tieturvallisuuden
parantamiseksi/esitys nopeusnäyttötaulujen
asentamisesta koko kylän alueelle
Tiina Nikander-Koivukankaan oikaisuvaatimus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
5
6
7
9

11
13
19

23
25
28
29
30
31
33
35
36
39
40
41
42

KITTILÄN KUNTA
382
383

Pöytäkirja

14/2020

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden
päätöksiin/Käsittely Khall 24.9.2020
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden myynti
Kesko Oyj:lle

Pöytäkirjan tarkastajat:

2
49
51

KITTILÄN KUNTA

14/2020

Pöytäkirja

3

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka
Salonen Tarmo
Fagerholm Raili
Erkkilä Akseli
Korva Merja
Mertaniemi Tuula
Mäntymaa Vuokko
Ovaskainen Ahti
Toivanen Marita
Nevalainen Aki

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanvaltuuton pj

Kenttälä Toni
Jämsén Antti
Grandell Hanna-Maria

kunnanvaltuuston 3. vpj
kunnanjohtaja
vs. hallintojohtaja

Poissa Mäkitalo Markku
Yritys Inkeri

Käsitellyt asiat

Lisätiedot
poissa esteellisenä § 372
poissa esteellisenä § 365
poissa esteellisenä § 376
poistui klo 17.30 kesken §:n 367
käsittelyn

kunnanvaltuuston 1. vpj
kunnanvaltuuston 2. vpj

§ :t 362 - 383
§:n 364 kohdalla klo 12.07 - 15.36 pidettiin kunnan konsernijohdon ja
tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja hallituksen puheenjohtajien vuosittainen
suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus.
Tytäryhtiöiden osalta asioita esittelivät:
- Oy Levi Ski Resort Ltd/toimitusjohtaja Jouni Palosaari ja hallituksen
puheenjohtaja Tarmo Salonen
- Kittilän Aluelämpö Oy/toimitusjohtaja Pekka Tennivaara ja hallituksen
puheenjohtaja Sakari Kautto
- Kittilän Vuokratalot Oy/toimitusjohtaja Timo Sattanen
- Levin Vesihuolto Oy/toimitusjohtaja Hannu Teppo ja hallituksen
puheenjohtaja Veli-Matti Junnola
§:n 367 kohdalla: Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä oli kutsuttuna
kokouksessa asiantuntijana klo 17:00-17.25.

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Hanna-Maria Grandell
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tauot pidettiin klo 15.36-15.50 ja 17.51 - 18:02.
Pöytäkirja tarkastettiin §:ien 368, 373, 376 ja 377 osalta kokouksessa.

Kittilässä 28.9.2020
Vuokko Mäntymaa

Ahti Ovaskainen
Lukuun ottamatta § 376, joka
tarkastettiin kokouksessa

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

14/2020

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 28.9.2020 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila).
Kittilä 28.9.2020
Hanna-Maria Grandell
Vs. hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 24.09.2020 § 362
(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.
__________
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 24.09.2020 § 363
(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 Vuokko Mäntymaa ja Ahti Ovaskainen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Tauko pidettiin klo 15.36 - 15.50.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
99/05.07.05/2020, 256/00.03.01/2017
Khall 24.09.2020 § 364
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 kokouksen alussa pidettävän kunnan konsernijohdon ja tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja hallituksen puheenjohtajien vuosittaisen suunnittelu- ja neuvottelutilaisuuden kunnan ja
yhteisöjen strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi ja vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi (tilaisuudessa tytäryhtiöt: Oy Levi Ski Resort Oy, Kittilän
aluelämpö Oy, Kittilän vuokratalot Oy ja Levin Vesihuolto Oy)
2) merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Antti Jämsénin antaman tilannekuvan koronavirusepidemiasta
3) merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan selostuksen asumisen koronaohjelman valmistelusta
3) merkitsee tiedoksi TOS-tiedonohjaussuunnitelman tilannekatsauksen ja kunnan kotisivujen kilpailutusta koskevan tilannekatsauksen sekä mahdolliset muut kunnanhallitukselle tiedotettavat asiat
Oheismateriaalina:
- Kutsu/ohjelma: Puheenjohtajiston ja kunnan konsernijohdon neuvottelu 24.9.2020
- Kittilän Aluelämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous
18.6.2020/Pöytäkirja
- Levin Vesihuolto Oy:n kantelu 28.8.2020 koskien päätöstä esitutkinnan rajoittamisesta 20/906, asianumero E 20/3963 (Salainen
JulkL 24.1 § 6 kohdan perusteella)
Päätös:
Tytäryhtiöiden osalta asioita esittelivät klo 12.07 - 15.36:
- Oy Levi Ski Resort Ltd/toimitusjohtaja Jouni Palosaari ja hallituksen puheenjohtaja Tarmo Salonen(muut tytäryhtiöiden edustajat
poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi liikesalaisuuksien vuoksi)
- Kittilän Aluelämpö Oy/toimitusjohtaja Pekka Tennivaara ja hallituksen puheenjohtaja Sakari Kautto
- Kittilän Vuokratalot Oy/toimitusjohtaja Timo Sattanen
- Levin Vesihuolto Oy/toimitusjohtaja Hannu Teppo ja hallituksen puPöytäkirjan tarkastajat:
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heenjohtaja Veli-Matti Junnola
Konsernin osalta edellä mainitut esittelijät poistuivat tämän jälkeen.
Esityslistalla mainittujen lisäksi annettiin tiedoksi:
- Tunturi-Lapin kuntien neuvottelu 1.10.
- Maakuntajohtajan vierailu 29.9.
- Sote-hankejohtajan vierailu 30.9.
Merkittiin tiedoksi.
Tauko pidettiin klo 15.36-15.50.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tonttien vuokraaminen kirkonkylän asemakaava-alueelta (221/1 ja 221/2) Kolpeneen
palvelukseskuksen kuntayhtymälle (Seudullisen asumispalveluyksikön
rakentamishanke)
295/10.00.02/2020
Khall 24.09.2020 § 365
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on ilmoittanut haluavansa vuokrata Kittilän kunnalta kirkonkylän asemakaavan korttelin 221
tontin 1 ja korttelin 221 tontin 2.
Tonttihakemuksen mukaan Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus on
yhteistyössä Tunturi-Lapin kuntien kanssa valmistellut tarvekartoituksen ja hankesuunnitelman seudullisen kehitysvammaisten asumispalveluyksikön perustamiseksi Kittilään. Aloite hankkeen käynnistämiseksi on tullut Kittilän kunnalta. Hankkeesta on neuvoteltu
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa, joka tukee erityisryhmien asumisen rakentamista tavalliseen asuinympäristöön investointiavustuksin. ARA suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja on hyväksynyt suunnitellut tontit. ARA:n investointiavustuksen saaminen edellyttää Kittilän kunnan sosiaali- ja terveystoimen
sitovaa lausuntoa kehitysvammaisten henkilöiden palveluasuntotarpeesta.
Vuokrauksen kohteet:
1) Kittilän kirkonkylän asemakaavan korttelin 221 tontti 1, joka käsittää kiinteistön Kirkkopelto 261-405-17-56. Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön pinta-ala on 4687 m2, rakennusoikeus 1360 k-m2,
suurin sallittu kerrosluku II ja tontin käyttötarkoitus on asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue (AKR). Tontin osoite on Mäntytie 23.
2) Kittilän kirkonkylän asemakaavan korttelin 221 tontti 2, joka käsittää kiinteistön Niittypelto 261-405-5-78. Kiinteistörekisterin mukaan
kiinteistön pinta-ala on 4871 m2, rakennusoikeus 1470 m2, suurin
sallittu kerrosluku II ja tontin käyttötarkoitus on asuinkerrostalojen tai
rivitalojen korttelialue (AKR). Tontin osoite on Mäntytie 25.
Hakija on ilmoittanut haluavansa vuokrata edellä mainitut tontit erityisryhmien asumisen rakentamista varten. Tonteille rakennetaan 20
– paikkainen seudullinen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö,
jossa on 10 – paikkainen ryhmäkoti ja kaksi viiden asunnon rivitaloa.
ARA edellyttää tonteilta keskeistä sijaintia ja soveltuvuutta. Vuokra-aika 50 vuotta (1.1.2021 – 31.12.2070). Maanvuokrasopimukseen
tulee sisältyä ehto, että vuokrasopimuksen irtisanominen on kielletty
laina-aikana. Ara-rahoitteiset kohteet lainoitetaan Kuntarahoituksen
pitkäaikaisilla korkotukilainoilla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuusto on vahvistanut tonteille myyntihinnat 23.5.2018.
Tontin 221/1 hinta on 68 000 € ja tontin 221/2 hinta on 73 500 €.
Valtuuston vahvistamat tonttien luovutushinnat ovat perusteena
määritettäessä tonttien vuokrahintoja ja vuokrana 5 % vuotuista korkoa.
Kartta vuokrattavista tonteista esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) vuokrata Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle Kittilän kirkonkylän asemakaava-alueen korttelista 221 tontin 1, joka käsittää
kiinteistön Kirkkopelto 261-405-17-56 (4687 m2, 1360
k-m2).Perusvuokran suuruus on 3 400 €/vuosi (68 000 € x 5 % = 3
400 €/vuosi).
2) vuokrata Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle korttelin
221 tontin 2, joka käsittää kiinteistön 261-405-5-78 (4871 m2, 1470
k-m2). Perusvuokra suuruus on 3 675 €/vuosi (73 500 € x 5 % = 3
675 €/vuosi)
3) vuokra-aika on 50 vuotta (1.1.2021 – 31.12.2070)
4) vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin
5) vuokrasopimukseen sisältyy ehto, että vuokrasopimuksen irtisanominen on kielletty laina-aikana.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Merja Korva poistui esteellisenä, syynä yhteisöjääviys (Kolpeneen hallituksen jäsen). Hän ei osallistunut asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Karttaliite Tonttien 221/1 ja 221/2 vuokraaminen
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Ulkoilureittisuunnitelma koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) ulkoilureitin
muuttamista maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
294/10.03.01/2020
Khall 24.09.2020 § 366
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Ulkoilureitti Könkään ja Rauduskylän välillä on osa Köngäs-Rauduskylä-Köngäs (Reitti 9) hiihtoreittiä, käyttöoikeusyksikkö
000-2010-K16810. Em. ulkoilureittiä koskevat ulkoilureittiä koskevat
toimenpiteet on rekisteröity kiinteistörekisteriin 25.8.2011.
Lapin ELY-keskuksen liikenne- vastuualue on laatinut maantien 955
tiesuunnitelman Könkään ja Hanhimaan välillä vuonna 2017. Tiesuunnitelmassa maantie on linjattu uuteen maastokäytävään Sokkaporan ja Rauduskylän kohdilla ja tie risteää nykyistä reittiä molemmissa kohdissa useita kertoja.
Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan välisissä neuvotteluissa sovittiin, että ulkoilureitti linjataan uuteen maastokäytävään siten, että
siinä reitin ylimääräiset maantien ylitykset poistuvat.
Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma (ulkoilulaki 2§) sekä pidettävä paikalla ulkoilureittitoimitus. Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana
Ulkoilureittisuunnitelma laaditaan ulkoilulain 3§ mukaisesti Kittilän
kunnan toimesta ja on suunnitelmassa osoitettava reitin kulku ja 1
§:n 2 momentissa tarkoitetut liitännäisalueet niin, että ne voidaan
suunnitelman perusteella tarvittaessa merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittava ne kiinteistöt, joiden alueen kautta reitti
tulisi kulkemaan. Ulkoilureittisuunnitelmassa on mainittava, mihin ulkoiluun liittyvään kulkemiseen reitti on tarkoitettu.
Muutettava ulkoilureitti jakautuu kahteen osaan. Sokkaporan kohdalla reitti linjataan uuteen maastokäytävään maantien eteläpuolelle
noin 1,3 kilometrin matkalla. Tällöin uusia maantien ylityksiä ei ole
lainkaan. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 1.
Rauduskylän kohdalla uusi reitti liittyy olemassa olevaan Rauduskylä
– Levi reittiin ja ylittää uuden maantien 955 samassa tasossa Rauduskylän vanhan kyläkaupan kohdalla. Uusi linjaus on esitetty liitteessä 2.
Lakkautettava reittiosuus Sokkaporan kohdalla (noin 1,0 km) kohdistuu 5 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 1,3
km) sijoittuu yhteensä 4 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti
Pöytäkirjan tarkastajat:
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on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6
metriä.
Lakkautettava reittiosuus Rauduskylän kohdalla (noin 1,2 km) kohdistuu 13 kiinteistön alueelle. Muutettava uusi reittiosuus (noin 0,8
km) sijoittuu yhteensä 10 kiinteistön alueelle, joihin nykyinenkin reitti
on kohdistunut. Myös muutettavan uuden reittiosuuden leveys on 6
metriä.
Ulkoilureittimuutokset parantavat liikenneturvallisuutta ja ulkoilureitillä liikkujien turvallisuutta useiden maantien ylitysten poistuessa.
Uusien ulkoilureittien linjauksien varrelle ei sijoitu ympäristön kannalta arvokkaita alueita, luontotyyppejä tai kasveja.
Muutettavan ulkoilureitin välittömään läheisyyteen ei sijoitu asutusta,
joten sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia maankäyttöön
Reittimuutokset sijoittuvat Levin osayleiskaava-alueelle. Reittiosuuksiin kohdistuu pääosiltaan yleiskaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousalue), MU (maa- ja metsätalousalue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä vähäiseltä osin Rauduskylän osalta AT (Kyläalue)
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) asettaa ulkoilulain 4 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville ulkoilureittisuunnitelman koskien Köngäs-Rauduskylä (Reitti 9) muuttamista
maantien 955 Köngäs-Hanhimaan rakentamisen johdosta
2 )lisäksi reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen
suunnitelman asianosaisena oleville maanomistajille ja reitin vaikutusalueen paliskunnalle
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti, että asia palautetaan valmisteluun tekniseen lautakuntaan.
Jäsenet Vuokko Mäntymaa ja Raili Fagerholm kannattivat Toivasen
esitystä.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun tekniseen lautakuntaan.
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3
Liite 4

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Karttaliite 2 (Rauduskylä) Ulkoilureittisuunnitelma
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Tarveselvitys keskustan kampusalueen opetus- ja nuorisotilojen ratkaisemiseksi
74/12/2020, 210/01.02.03/2016
Koululk 26.02.2020 § 10
(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Koululautakunta ja tekninen lautakunta kokoontuivat yhteiseen keskustelutilaisuuteen 22.1.2020. Tilaisuudessa oli mukana myös vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtaja Raija Palosaari ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ja kunnanjohtaja Antti
Jämsén.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivanen ja muistion sihteerinä koulusihteeri Marja Snell.
Tilaisuuden lopputuloksena sivistystoimen tehtäväksi annettiin toimeksianto laatia tarveselvitys, jossa tarkastellaan keskustan alueen
koulu- ja nuorisotilojen tarve.
Aikataulullisesti tarveselvitys tulee olemaan koululautakunnassa
26.2.2020 ja vapaan sivistystyön lautakunnassa 27.2.2020 ja edelleen kunnanhallituksessa 10.3.2020.
Koululautakunnan ja teknisen lautakunnan yhteiskokouksessa tehtiin linjaratkaisut, jonka pohjalta sivistystyön tarveselvitys on edennyt. Työtä on tehty yhdessä sivistystoimen toimijoiden kanssa – erityisesti sivistystoimen johtoryhmän – toimesta.
Päättäjien kiteyttämät linjaratkaisut ovat ohjanneet tämän tarveselvitystyön näkökulmia. Lähtökohtina on ollut Kittilän kunnan väestökehitys, oppilasmääräennusteet, lukion ja peruskoulun opetussuunnitelmat sekä nykyisten kampusalueen rakennusten tilat ja kunto.
Rakennuksen tilaratkaisuissa on ollut pedagogiset näkökulmat, jolla
sivistystoimen toiminta nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tämän
vuoksi tarveselvityksessä opetus-, varhaiskasvatus, kulttuuri-, liikunta-, nuorisotoimi sekä Revontuli-Opisto nähdään yhdessä tilojen
käyttäjinä.
Uudisrakennuksen osalta erityisesti opetus- ja nuorisotoiminta sekä
opistotoiminta muodostavat yhteisen toimintaympäristön. Tarveselvitystyöryhmässä nähdään tärkeänä, että uusi rakennus tulee muodostamaan yhtenäisen kokonaisuuden jo alueella olevien koulutilojen kanssa.
Tarveselvitys sisältää ohjeellisen huonetilaohjelman, jossa on mukaPöytäkirjan tarkastajat:
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na uusien tilojen tarve ja vanhoissa rakennuksissa olevien tilojen
muutostarve. Uusien tilojen huonetilaohjelman koko on noin 2600
hym².
Väestökehityksen perusteella oppilasmääräennusteet tulevat pysymään varsin tasaisena vuoteen 2040 saakka. Tämän vuoksi tarveselvitystyöryhmän esitys on, että uusi rakennus tulisi olemaan ns.
perinteisesti toteutettu rakennus, jonka elinkaari on vähintään puolivuosisataa.
Tämän tarveselvityksen tarkoituksena on tuoda esille ne koulu- ja
nuorisotilojen tarpeet, joilla voidaan ratkaista opetus- ja nuorisotoiminnan puitteet. Tarveselvitys on yleisluonteinen ja nostaa esille
vain sen tarpeen, josta voidaan hankesuunnittelulla ja rakennussuunnittelulla jatkaa kohti uuden rakennuksen toteuttamista.
Tarveselvitystyöryhmä esittää ratkaisuna:
• Uudet tilat Lukkarin koululle, taito- ja taideaineille sekä
nuorisotoimelle ohjeellisen huonetilaohjelman mukaisesti, joka on esitetty tarveselvityksessä taulukossa 3.
• Lukiorakennuksen päivittäminen ja ajanmukaistaminen, ylioppilaskirjoituksille tilat ja oppilashuoltotilat.
• Yläkoulun tilojen osittainen päivittäminen (vanha kotitalousluokka, henkilöstötila, keittiö ja ruokasali).
• Lukio- ja yläkoulurakennusten muutosten suunnittelu
tulee tehdä samanaikaisesti uuden rakennuksen suunnitteluryhmän toimesta.
Tarveselvitys on liitteenä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta hyväksyy liitteenä olevan tarveselvityksen ja
lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle päätöksentekoa varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall 10.03.2020 § 80
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy käytettäväksi suunnittelun lähtökohtana
lautakuntien esittämän tarveselvityksen, jota tarvittaessa täsmennePöytäkirjan tarkastajat:
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tään hankkeen edetessä.
Päätös:
Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä oli paikalla selostamassa tätä asiaa klo 14:04 – 14:42.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 05.05.2020 § 155
Kunnanvaltuusto on talousarviossa 2020 ja suunnitteluvuosille
2021-2022 varannut teknisen työn tilan uusimiseen ja vanhan purkamiseen 2.2 milj.€ sekä kirkonkylän ala-asteen rakentamiseen ja vanhan purkamiseen 4.3 milj.€. Ilman purkukustannusvarauksia on uudisrakennuskustannuksiin varauduttu yhteensä 6 milj.€:lla.
Tarveselvityksen tiedoista laskettu alustava kustannusarvio pelkälle
uudisrakennukselle oli 12.6 milj.€. Tarveselvityksen pohjalta teknisen ja sivistystoimen viranhaltijat/työntekijät ovat tarkentaneet tilajärjestelyitä siten, että nykyisiä tiloja hyödynnettäisiin tehokkaasti ja samalla kustannuksia saataisiin kohtuullistettua. Tarkennuksia tehtiin
seuraavasti:





kotitalousluokka säilyy nykyisellä paikalla yläasteella
yläasteen opettajien huone muutetaan kevennetyksi fysiikka-kemian luokaksi/ tiedeluokaksi
lukion alakertaan tulee oppilashuoltotilojen lisäksi nuorisotilat
ja musiikin opetustilat
yläasteen ruokasalin yhteyteen tulee neuvottelutila

Edellä mainittujen täsmennysten jälkeen alustava kustannusarvio:




yläasteen saneeraus 687.000 €
lukion saneeraus
589.000 €
uudisrakennus
11.090.000 €, josta kunnan siivouskeskuksen hinta 566.000 €.
Yhteensä
12.366.000 €
Alustava kustannusarvio ilman purku- ja kunnan siivouskeskuksen
kustannuksia on 11.8 milj.€. Tämä on lähes puolta enemmän kuin
valtuusto on talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksynyt. Lopulliset kustannukset ovat pitkälle riippuvaiset siitä kuinka tehokkaasti tilat käytetään hyväksi.
Tekninen toimi on pyytänyt Kittilän kunnan puitesopimusarkkitehdiltä
hinta-arviota/tarjousta hankesuunnittelun laatimisesta siten, että tarjoukseen sisältyy kaksi vaihtoehtoa rakennusmassan sijoittamisesta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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yläasteen yhteyteen.
Puitesopimusarkkitehti Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy on tarjonnut 17.500 €:n veloitushinnalla (250 työtuntia).Tarjoukseen sisältyy
hankesuunnitelmaselvitys ja liitteiden kokoaminen, 2 eri vaihtoehtoa
alustavine tilaratkaisuineen rakennusmassan sijoittumisesta yläasteen yhteyteen ja ratkaisujen mallintamis- ja havainnekuvat, piha-alueiden ohjeelliset liikenne ja välituntijärjestelyt. Tavoitehintalaskelmat eivät sisälly hintaan, vaan kunta tekee ne omana työnä.
Työ olisi valmis kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) valita kunnan puitesopimusarkkitehdin Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy:n suunnittelutarjouksensa mukaisesti laatimaan Kittilän
koulukeskuksen hankesuunnitelman kahdella eri tilavaihtoehdolla.
Kunnanhallitus edellyttää, että kaikessa suunnittelussa tulee huomioida kustannustehokkuus.
2) perustaa Kittilän kampusalueen rakentamisen suunnitteluryhmän, jonka tehtävänä on ohjata suunnittelua sekä vastata projektin
teknisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja seuraamisesta koko projektin ajan
3) nimetä ryhmän puheenjohtajaksi kunnanjohtajan ja varapuheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan. Lisäksi kunnanhallitus
nimeää jäseniksi koululautakunnan puheenjohtajan, sivistyslautakunnan puheenjohtajan, teknisen lautakunnan puheenjohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan, kiinteistöpäällikön, yläkoulun/lukion
rehtorin, alakoulun johtajan ja kiinteistöpäällikön
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Sivistyslautakuntaa pyydetään nimeämään koulu/kampus Aarne Nikan mukaan.
__________
Khall 24.09.2020 § 367
Koulukeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja on oheisena
liitteenä. Uudisrakennuksen ja laajennuksen huoneala on 4224 m2
ja bruttoala 4748 m2, tilavuus on 17.823 m3. Kustannusarvio uudisrakentamiselle on 13,5 m€. Yläkoulun saneerauksen kustannusarvio
on 944 000 € ja hankkeeseen liittyvä lukion saneeraus 1 387 000 €.
Koulukeskuksen uudisrakentamisen ja saneerausten kustannusarvio
Pöytäkirjan tarkastajat:
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on yhteensä 15 873 000 €.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää
1. Hyväksyä koulukeskuksen hankesuunnitelman,
2. aloittaa toteuttamissuunnitelmavaiheen tarkoituksena toteuttaa
hanke kokonaishintaisena – tai jaettuna urakkana,
3. pyytää arkkitehtitoimistoilta suunnittelusta kokonaistarjouksen sisältäen kaikki tarvittavat suunnitelmat, kuten arkkitehti-, rakenne-,
LVIS-, automaatio-, tietoliikennetekniikka-, piha-, kaluste, akustiikka-, sisustus-ja laitesuunnitelmat. Arkkitehti toimii pääsuunnittelijana
ja vastaa suunnittelusta ja suunnittelijoista,
4. laittaa hakuun määräaikainen rakennuksen paikallisvalvojan toimi
4.1.2021-30.8.2023. Valvojalla tulee olla talonrakennuslinjalta AMK
tai vastaava aiempi koulutus ja kokemusta rakennushankkeiden toteuttamisesta sekä edellytykset hoitaa myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Valvojan kustannukset katetaan rakennushakkeeseen
varatuista määrärahoista.
Päätös:
Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä oli kutsuttuna kokouksessa asiantuntijana klo 17:00-17.25. Hän poistui kokouksesta eikä osallistunut
asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti, että alakoulu olisi erillinen rakennus. Tämä esitys raukesi kannattamattomana.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui klo 17.30
kokouksesta.
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus päättää
1. Hyväksyä koulukeskuksen hankesuunnitelman,
2. aloittaa toteuttamissuunnitelmavaiheen tarkoituksena toteuttaa
hanke kokonaishintaisena – tai jaettuna urakkana,
3. pyytää arkkitehtitoimistoilta pääsuunnittelusta tarjouksen, lisäksi
tarvittavat tarjoukset kuten rakenne-, LVIS-, automaatio-, tietoliikennetekniikka-, piha-, kaluste, akustiikka-, sisustus-ja laitesuunnitelPöytäkirjan tarkastajat:
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mat. Arkkitehti toimii pääsuunnittelijana,
4. laittaa hakuun määräaikainen rakennuksen paikallisvalvojan toimi
4.1.2021-30.8.2023. Valvojalla tulee olla talonrakennuslinjalta AMK
tai vastaava aiempi koulutus ja kokemusta rakennushankkeiden toteuttamisesta sekä edellytykset hoitaa myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Valvojan kustannukset katetaan rakennushakkeeseen
varatuista määrärahoista.
5) että kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina oman suostumuksensa perusteella 28.9.2020 alkaen.
Kiinteistöpäällikön tehtäväkuvausta tarkennetaan tältä osin.
6) että kouluhankkeeseen perustetaan ohjausryhmä, joka nimetään
myöhemmin
Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
Tauko pidettiin klo 17.51 - 18.02
__________
Liitteet
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi.
243/00.04.00/2020
Sotelk 16.09.2020 § 40
(Lisätietoja: perusturvajohtaja, puh 040 847 6526)
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö
valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien
perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja
valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi 25.9.2020 mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan
huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen
palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan
pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia
voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa
myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa
ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja
kustannustehokkuus.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella
ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan
lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli
perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan
rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään
erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten
tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Lausunto liitteenä.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lausunnon osaltaan ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 24.09.2020 § 368
Sosiaali-ja terveyslautakunta on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista
koskevaksi lainsäädännöksi kokouksessaan 16.9.2020.
Sote-lausuntoa on valmisteltu viranhaltijatyönä yhteistyössä kunnassa ja Lapin kuntajohtajien sote-lausunnon valmistelutyöryhmässä,
jossa Kittilän kunnanjohtaja on ollut Tunturi-Lapin kuntien edustajana.Siihen on pyritty hakemaan Kittilän kunnan kannalta oleellisin ja
edusvalvonnan kannalta keskeisin sisältö.
Määräaika vastaamiselle päättyy 25.9.2020. Koska vastausaika täytäntöönpanovaiheessa on tiukka, valtuutetaan perusturvajohtaja
syöttämään Kittilän kunnan vastaukset sähköiseen järjestelmään.
Liite:
Kittilän kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä sosiaali-ja terveyslautakunnasta tulleen lausunnon halliPöytäkirjan tarkastajat:
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tuksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi ja esittää sen liitteen mukaisesti lausuntonaan valtioneuvostolle
2) valtuuttaa perusturvajohtajan syöttämään tiedot sähköiseen järjestelmään kunnanhallituksen päätöksenteon jälkeen määräajassa
25.9.2020
3) tarkistaa tämän asian osalta pöytäkirjan kokouksessa
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti kohtaan 38, että ei
pääosin
Tekstiosaan: Maakunnan on korvattava kunnille kaikki siirtymäajan
jälkeen tyhjiksi jäävien kiinteistöjen kulut täysimääräisesti
Vastaavasti Tarmo Salonen esitti kohtaan 58, että ei pääosin
Tekstiosaan: Maakunnilla tulisi olla myös verotusoikeus.
Jäsen Akseli Erkkilä kannatti Salosen tekemiä muutoksia.
Jäsen Akseli Erkkilä esitti Kohtaan 3-Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla?:
Käytännössä ei. Hallituksen esitys uudeksi SOTE-lainsäädännöksi
jää maakuntauudistuksen osalta puolitiehen. Koska maakunnilla ei
ole verotusoikeutta ja ne muutoinkin ovat tosiasiallisesti valtion hallinnassa, ei maakunnan asukkaiden itsehallinto toteudu. Maakunnan
tosiasiallisen voimattomuuden paljastuessa yleisölle ei voida olettaa
ihmisten uskon omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ainakaan kasvavan. Maakunnan riippuvuus valtionosuuksista tekee SOTE-palvelujen suunnitelmallisesti kehittämisestä vaikeaa valtion politiikan 4
vuoden syklistä johtuen.
Maakunnille tulisi taata kuntiin verrattavissa oleva taloudellinen ja
hallinnollinen itsenäisyys. Muutoin lähidemokratia päin vastoin heikkenee noin puolen kuntien budjettivallasta siirtyessä maakunnille,
joilla ei ole tosiasiallista itsehallintoa.
Jäsen Vuokko Mäntymaa kannatti Akseli Erkkilän esitystä.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä edellä mainitut muutokset/täydennykset.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin muilta osin.
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Pöytäkirja tarkistettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto ehdotuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämiseksi
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Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa
-hankkeeseen (2020-2022)
191/00.01.05/2020
Sotelk 16.09.2020 § 41
(Lisätiedot: perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymä pyytää kuntien sitoumusta Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hankkeeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeesta 80% ja 20% on
kuntien omavastuuosuutta. Omavastuuosuuden voi kattaa työpanoksena. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.125.000 euroa, josta valtionosuus on 900.000 euroa ja omarahoitusosuus 225.000 euroa.
Hankekokonaisuus kattaa Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja
Pohjois-Pohjanmaan maakuntien ja kuntien alueet. Jokaiselle alueelle palkataan hanketta koordinoivat työntekijät. Hankekokonaisuudesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Jokaiselle kunnalle on laskettu laskennallinen omavastuuosuus. Kittilän
kunnan omarahoitus-osuus on vuosille 2020-2022 yhteensä 1.798
euroa, mikä perustuu 0-17-vuotiaiden määrään, joka on Kittilässä
1606 henkilöä..
Lastensuojelun kehittämishankkeelle on määritelty kolme tavoitetta,
joiden saavuttamista kehittämistyöllä tavoitellaan. Tavoitteena on
että,
1. lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihdeja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti,
2. lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden
kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuu,
3. kehitetyt toimintamallit varmistavat lastensuojelun lasten ja nuorten osallisuuden omissa prosesseissaan.
Liitteenä:
1. Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen kehittäminen
Pohjois-Suomessa vuosille 2020-2022.
2. Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa vuosina 2020-2022; tiivistelmä hankkeen sisällöstä
3. Hankkeen talousarvio.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 41
§ 369
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24.09.2020

1. Kittilän kunta osallistuu Lastensuojelun monialainen kehittäminen
Pohjois-Suomessa –hankkeeseen vuosina 2020-2022,
2. Kittilän kunnan rahoitusosuus 1.798 euroa katetaan työpanoksena.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 24.09.2020 § 369
Ohesimateriaali:
1. Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen kehittäminen
Pohjois-Suomessa vuosille 2020-2022.
2. Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa vuosina 2020-2022; tiivistelmä hankkeen sisällöstä
3. Hankkeen talousarvio.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) että Kittilän kunta osallistuu Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeeseen vuosina 2020-2022
2) että Kittilän osuus 1798 euroa katetaan työosuutena
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 231
§ 370
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Rakennustarkastajan virka
195/01.01.01/2020
Khall 16.06.2020 § 231
Rakennustarkastaja on irtisanoutunut Kittilän kunnan palveluksesta
1.8.2020 lukien. Virka on erittäin keskeinen kunnan toimintojen kannalta eikä sitä voida täyttää sisäisin järjestelyin. Riittävä henkilöstömitoitus antaa mahdollisuuden rakennusvalvonnan kehittämiseen ja
hyvään asiakaspalveluun.Kittilän kunnan hallintosäännön 6 luvun 46
§ mukaan kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan valinnasta.
Rakennustarkastajan kelpoisuudet määrätään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:ssä ja 108 §:ssä. Rakennustarkastajalla tulee olla
tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto sekä lisäksi
riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.
Rakennustarkastajan kelpoisuusehdot maankäyttö- ja rakennusasetukset 4 §:ssä: " Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen
liittyvissä tehtävissä".
Kelpoisuusehdoista määrätään maankäyttö-ja rakennusasetuksen
108 §:ssä: "Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa säädetään, rakennustarkastajana voi toimia ennen tämän asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimitetty henkilö tai henkilö, joka
täyttää aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle
säädetyt kelpoisuusvaatimukset".
158 a § "Rakennustarkastajalta vaaditaan teknillisen koulun rakennusosaston talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettu teknikon
tutkinto tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto tai muussa oppilaitoksessa suoritettu sitä korkeampi rakennusalan tutkinto".
Palkkaus määräytyy TS:n mukaan.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) päättää laittaa rakennustarkastajan viran julkiseen hakuun
2) nimetä haastatteluryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pekka Rajalan, kunnanjohtaja Antti Jämsénin, rakennus-ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pirkko Jauhojärven, tekninen johtaja
Lauri Kurulan ja rakennustarkastaja Matti Niskan
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 231
§ 370
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Päätös:
Esteellisyyttä käsitelty tämän asian osalta Khall 16.6.2020 § 230
seuraavasti:
"Kunnanhallituksen jäsen Antti Pekkala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian sekä §:n 231 ajaksi, eikä osallistunut asioista käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoon. Syynä intressijääviys."
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 24.09.2020 § 370
Kittilän kunnan rakennustarkastajana vakinainen virka on ollut haettavana 18.8.2020 mennessä. Työn aloitus on sovittu tapahtuvan
1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.
Kittilän kunnassa rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu rakennusvalvontatehtävät sekä rakentamisen ohjaus ja neuvontatehtävät. Perustehtävässä rakennustarkastaja toimii teknisen johtajan alaisuudessa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa
kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemistä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan
korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun
liittyvistä tehtävistä. Rakennustarkastajan kelpoisuudet määrätään
maankäyttö-ja rakennusasetuksen 4 §:ssä ja 108 § :ssä.
Hakuilmoituksen mukaan valinnassa arvostetaan yhteistyökykyä,
erinomaisia tietoteknisiä valmiuksia, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä ottaa vastaan uusia haasteita ja lisätehtäviä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen
lupien käsittely (lupapiste.fi) Kokemus toimimisesta kuntaorganisaatiossa on lisäarvo.
Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen sopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Virka täytetään sopimuksen mukaan, noudattaen kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakuajan puitteissa saatiin 9 hakemusta. Hakijoiden yhteenveto
oheismateriaalina.Tekninen johtaja Lauri Kurula ja rakennustarkastaja Matti Niska ovat käyneet hakijat läpi ja on esityksenä kutsua
haastatteluun kolme koulutuksen ja kokemuksen perusteella vahvinta kärkihakijaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 231
§ 370

14/2020
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Haastatteluryhmään kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala, kunnanjohtaja Antti Jämsén, rakennus-ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pirkko Jauhojärvi, tekninen johtaja Lauri Kurula ja rakennustarkastaja Matti Niska.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) kutsua rakennustarkastajan viran hakijoista haastatteluun koulutuksen ja kokemuksen perusteella soveltuvimmaksi arvioidut seuraavat hakijat: Pentti Möykkynen, Antti Pekkala ja Mari Vallimäki
2) että haastattelut suoritetaan haastattelutyöryhmän erikseen sopimana ajankohtana
3) päätös valinnasta tuodaan kunnanhallituksen lokakuun kokoukseen päätettäväksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 371
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Projektipäällikön työvapaahakemus ajalle 1.11.2020 - 31.3.2021
302/01.01.03/2020
Khall 24.09.2020 § 371
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsèn puh. 040 745 9830)
Kideve Elinkeinopalveluiden projektipäällikkö Katja Kaunismaa on
hakenut palkatonta työvapaata ajalle 1.11.2020-31.3.2021. Työvapaan syynä on mahdollisuus hoitaa kehitysjohtajan viransijaisuutta
Kolarin kunnassa vastaavana aikana.
Katja Kaunismaa on myös Kittilän kunnan tietosuojavastaava, hän
on saanut asiaan koulutuksen ja tehtävästä maksetaan erilliskorvausta. Kaunismaan kanssa on sovittu, että hän hoitaa tietosuojaselosteet kohtuulliseen kuntoon ennen Kolarin viransijaisuuden alkamista. Hän on lupautunut toiminaan Kittilän kunnan tietosuojavastaavana myös työvapaansa ajan. Kyseessä on lakisääteinen tehtävä. Tästä järjestelystä on sovittu hyvässä yhteistyössä Kolarin kunnan kanssa.
Kittilän kunnan hallintosäännön 5. luvun 25 § mukaan Kideve elinkeinopalveluiden johtokunnan tehtäviin kuuluu henkilöstön valinta
toimiin ja palkasta päättäminen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) myöntää projektipäällikkö Katja Kaunismaalle palkatonta työvapaata ajalle 1.11.2020-31.3.2021
2) edellyttää että Kittilän kunnan tietosuojaselosteet saatetaan lain
edellyttämälle minimitasolle ennen työvapaan alkamista
3) että Katja Kaunismaa toimii Kittilän kunnan tietosuojavastaavana
myös työvapaansa ajan 1.11.2020-31.3.2021. Tästä maksetaan
Kaunismaalle erilliskorvausta 240 euroa /kk kuten tähänkin saakka
4) todeta että sijaisen valinta ja palkkaaminen on hallintosäännön 5
luvun 25 § mukaan Kideven elinkeinopalveluiden johtokunnan päätösvallassa
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 372
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Jäsenten nimeäminen Kiinteistö Oy Levin Vuokratalojen hallitukseen ja
toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle
113/00.00.01/2017
Khall 24.09.2020 § 372
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalojen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.9.2020 klo 14.00 kunnanvirastolla.
Kunnanhallitus on valinnut yhtiökokousedustajaksi Vuokko Mäntymaan (Khall 29.8.2017 § 276).
Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2019 tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta.
Hallituksessa varsinaisina jäseninä toimii tällä hetkellä Atte Uusisalmi, Raili Fagerholm, Jussi Mäkitalo ja Tapani Rantajääskö.
Varajäsenenä Sirkka Hangasvaara.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esityksestä Kiinteistö Oy Levin Vuokratalojen
hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm ilmoitti esteellisyydestään,
syynä hallintolaki 28 1mom 5 kohta, ja poistui kokouksesta tämän
asian käsittely ajaksi. Hän ei osallistunut asiasta käytävään keskusteluun tai päätöksentekoon.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja päätti nimetä
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalojen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt:
Raili Fagerholm
Jussi Mäkitalo
Tapani Rantajääskö
Atte Uusisalmi
Varajäseneksi päätettiin nimetä:
Sirkka Hangasvaara
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 373
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House Of Lapland Oy:n yhtiökokous 25.9.2020
113/00.00.01/2017
Khall 24.09.2020 § 373
(Lisätietoja: Vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
House of Lapland Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.9.2020 klo 12:00
Rovaniemellä House of Lapland Oy:n toimitiloissa, Valtakatu 11, Rovaniemi. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.
Varsinaiseen yhtiökokoukseen tulee valita yhtiökokousedustaja. Kittilän kunta voi esittää myös jäsenen nimeämistä House of Lapland
Oy:n hallitukseen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) nimetä House of Lapland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajan
2) esityksestä House of Lapland Oy:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi sekä antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle
3) pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa
Päätös:
Esitys hyväksyttiin
Kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm esitti:
nimetään kunnanjohtaja Antti Jämsèn yhtiökokousedustajaksi ja hallituksen jäseneksi.
Fagerholmin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 374
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Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa
113/00.00.01/2017
Khall 24.09.2020 § 374
(Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 90 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa
annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
2 f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja
puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa
2 g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa
Kittilän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:
Kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Muiden toimielinten kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä
vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin tai esittelijä.
Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle.
Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään
valtuuston työjärjestyksessä.
Hallintosäännön 134 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin
toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seuraaviin lautakuntiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta, vaalitoimikunta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää valita edustajansa seuraaviin lautakuntiin:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Koululautakunta
Vapaan sivistystyön lautakunta
Tekninen lautakunta
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 374

14/2020

24.09.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja päätti valita
seuraavat edustajat:
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Akseli Erkkilä
Koululautakunta: Sakari Kautto
Vapaan sivistystyön lautakunta: Ahti Ovaskainen
Tekninen lautakunta: Tarmo Salonen
Rakennus- ja ympäristölautakunta: Raili Fagerholm
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 375
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Levin Matkailu Oy:n tuki
77/02.02/2019
Khall 24.09.2020 § 375
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnanvaltuusto 16.12.2019 (§ 68) on varannut vuoden
2020 talousarvioon 150 000 euron määrärahan alueen matkailuneuvontaan. Levin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari on
toimittanut 19.8.2020 kunnalle anomuksen 150 000 euron tuen
myöntämisestä viitaten tähän määrärahavaraukseen.
Vuonna 2020 kuntien on mahdollista myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19 –puitetukiohjelman puitteissa. Suomen tilapäinen COVID-19 -puitetukiohjelma (komission päätös
SA.56995) perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01
muutoksineen). Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat puitetukiohjelman
nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Kyseessä on tilapäinen, 31.12.2020 asti voimassa oleva, valtiontukisääntöjen kevennys koronaepidemiasta johtuen. Komissio on vahvistanut, että puitetukiohjelma riittää tukiohjelmaa ja alustavaa budjettia koskevan edellytyksen täyttämiseksi eikä esimerkiksi kunnan tarvitse perustaa
omaa tukiohjelmaa, jolla on alustava budjetti, jotta se voisi myöntää
tukea puitetukiohjelman nojalla. Tukiohjelman tavoitteena on mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19 -kriisin vuoksi. Tavoitteena on lisäksi auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.
(Soveltamisohje; Suomen tilapäinen COVID-19 –puitetukiohjelma
(SA.56995 ja SA.57958, päivitetty 7.8.2020)).
Kuntaliitosta on 7.9.2020 pyydetty tietoa siitä, onko kunnille laadittu
tarkempia ohjeita kyseisen tuen myöntämiseen. Kuntaliiton johtava
lakimies on vastannut sähköpostitse 10.9.2020, että Kuntaliitolla ei
ole tarkempaa ohjeistusta kyseisen puiteohjelman soveltamisen
osalta.
Puiteohjelman soveltamisohjeen mukaisesti Kittilän kunta on pyytänyt 16.9.2020 Levin Matkailu Oy:ltä tiedon muista mahdollisista tuista, joita yritys on hakenut tai saanut kyseisen puitetukiohjelman puitteissa. Selvitys on pyydetty toimittamaan 17.9.2020 mennessä.
Levin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaaren toimittama
selvitys Levin Matkailu Oy:n tuista Suomen tilapäisen COVID-19
–puitetukiohjelman puitteissa on kirjattu saapuneeksi Kittilän kunnan
kirjaamoon 17.9.2020.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 375
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Haetun tuen maksaminen perustuu kunnan vahvistettuun budjettiin
vuodelle 2020 ja maksetaan tililtä 4460/ Muut yhteistoimintaosuudet,
Kustannuspaikka 30105/ Muu toiminta.
Oheismateriaalina avustushakemus (YrjöTapio Kivisaaren kirje),
Soveltamisohje sekä Selvitys muista puitetukiohjelman tuista (YrjöTapio Kivisaarelta tullut lisäselvitys).
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) myöntää Levin Matkailu Oy:lle 150 000 euron tuen perustuen
Suomen tilapäiseen COVID-19 -puitetukiohjelmaan (komission päätös SA.56995), joka perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto
2020/C 91 I/01 muutoksineen).
2) maksaa tuen kunnan vuoden 2020 budjetista tililtä 4460/ Muut yhteistoimintaosuudet, Kustannuspaikka 30105/ Muu toiminta
Päätös:
Esitys hyväksyttin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 376
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Rauhalan kyläyhdistys ry:n hankeaikainen lainahakemus
299/02.05.03/2020
Khall 24.09.2020 § 376
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Rauhalan kyläyhdistys ry anoo 15.9.2020 saapuneella hakemuksellaan hankeaikaista lainaa Kittilän kunnalta 15.000 euroa kylätalon
rakennushankkeen valmiiksi saamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 48.830 euroa ja avustuksia saatu 31.8.2020 mennessä
16.004,39 euroa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Rauhalan kyläyhdistys ry:lle hankeaikaisen lainan 15.000 euroa 0,1 %:n
vuotuisella korolla. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kunnalle
vuoden 2021 loppuun mennessä.
Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen poistui esteellisenä, koska
on puheenjohtaja kyseisessä yhdistyksessä sekä hakemuksen laatija. Hän ei osallistunut asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 7

Rauhalan kyläyhdistys ry:n hankeaikainen lainahakemus
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Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja 2018
kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 § 14 täydentäminen
Khall 31.03.2020 § 114
Vuosien 2016, 2017 ja 2018 valtuustoaloitteet sekä vuosien 2017 ja
2018 kuntalaisaloitteet käsittelyineen ja tehtyine toimenpiteineen on
käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 1.4.2019 §:n 14 kohdalla.
Tuolloin valtuusto merkitsi tiedoksi loppuun käsitellyt sekä keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteinä olleiden luetteloiden mukaisesti.
Kokouksessaan 3.2.2020 §:n 6 kohdalla valtuusto edellytti, että
6.4.2020 valtuuston kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi kaikki valtuusto- ja kuntalaisaloitteet, joita valtuusto ei ole todennut loppuun
käsitellyiksi ja kaikille aloitteille on nimettävä vastuuhenkilö.
Kunnanvaltuuston edellisen käsittelyn jälkeen on edelleen käyty läpi
keskeneräisiä valtuustoaloitteita vuosilta 2016, 2017 ja 2018 sekä
kuntalaisaloitteita vuosilta 2017 ja 2018. Tässä käsittelyssä on tarkoitus yhteenvedon omaisesti todeta aloitteiden nykytilanne ja viedä
se delleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Kittilän kunnan hallinnolliseen ohjeisiin tullaan laatimaan aloitteiden
käsittelyä koskeva ohje kaikille toimialoille kesään 2020 mennessä.
Tämä tulee omalta osaltaan yhdenmukaistamaan ja nopeuttamaan
aloitteiden käsittelyä eri toimialoilla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) esittää valtuustolle, että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä
olevat 25.3.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista
2) valtuuttaa hallinto-osaston laatimaan aloitteiden käsittelyä koskeva ohjeistuksen kaikille toimialoille kesään 2020 mennessä.
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivanen
esitti täydennyksenä, että kohta 1 kuuluu seuraavasti: esittää valtuustolle, että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä olevat
25.3.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista ja esittää valtuustolle, että se toteaisi
ne loppuun käsitellyiksi
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
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Kunnanhallitus päättää:
1)esittää valtuustolle, että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä
olevat 25.3.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista ja päättää esittää valtuustolle,
että se toteaisi mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.
2) valtuuttaa hallinto-osaston laatimaan aloitteiden käsittelyä koskevan ohjeistuksen kaikille toimialoille kesään 2020 mennessä.
Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu esitys.
__________
Kvalt 22.06.2020 § 52
Päätös:
Kokouksessa kahdentenatoista asiana käsitellyn §:n 68 jälkeen pidetyn tauon päätyttyä suoritettiin uusi nimenhuuto, läsnä oli 25 valtuutettua/varavaltuutettua.
Siirrettiin tämä asia yksimielisesti käsiteltäväksi elokuun kokouksessa.
__________
Khall 24.09.2020 § 377
Edellisen käsittelyn jälkeen on päivitetty sekä kuntalaisaloitteita että
valtuustoaloitteita koskevaa listausta. Asiaa on käsitelty myös kunnan johtoryhmässä.
Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään siihen, että vanhoja valtuusto-ja kuntalaisaloitteita on käyty järjestelmällisesti läpi ja todettu loppuun käsitellyiksi. Täten vältytään siltä, että aloitteita koskevilla listoilla on monta vuotta valmistelussa olevia aloitteita. Vs. hallintojohtaja on ohjeistanut toimialoja aloitteiden käsittelyn osalta kesän ja
syksyn 2020 aikana.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1) esittää valtuustolle että se hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteinä
olevat 18.9.2020 mennessä tehdyt selvitykset ja toimenpiteet valtuustoaloitteista ja kuntalaisaloitteista ja päättää esittää valtuustolle
että se toteaisi mitä aloitteista on loppuun käsitelty
2) merkitä tiedoksi hallinto-osastolla tehdyt toimenpiteet kuntalais- ja
valtuustoaloitteiden käsittelyn edistämiksi kaikilla toimialoilla
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3) tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti, että listoissa ovat
jatkossa mukana vain ne aloitteet, joita valtuusto ei ole päättänyt
loppuun käsitellyiksi. Jäsen Raili Fagerholm kannatti tehtyä esitystä.
Hyväksyttiin yksimielisesti tällä täydennyksellä.
Tarkistettiin pöytäkirja tämän asian osalta tässä kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 8

Vuoden 2016 valtuustoaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen
Liite 9 Vuoden 2017 valtuustoaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen
Liite 10 Vuoden 2018 valtuustoaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen
Liite 11 Vuoden 2017 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen
Liite 12 Vuoden 2018 kuntalaisaloitteet/Käsittelyn Kvalt 1.4.2019 §
14 täydentäminen
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Kunnanhallitus
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Valtuustoaloite tiesuunnitelman laatimiseksi välille Köngäs-Tepasto –Raattama
255/10.03.01/2014
Khall 24.09.2020 § 378
Valtuutettu Vuokko Mäntymaa jätti valtuuston kokouksessa
31.8.2020 seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:
"Me ns. Tepastontien eli Ounasjoentien käyttäjät vaadimme, että tiesuunnitelman laadinta välille Köngäs-Tepasto-Raattama (n. 50 km)
aloitetaan välittömästi. Köngäs-Hanhimaa -tien rakentaminen käynnistynee kohtuullisen ajan kuluessa, joten voidaan siirtyä seuraavaan hankkeeseen.
Kittilältä puuttuu helppo suora yhteys naapurikuntaan, meidän tapauksessamme Enontekiöön ja sieltä edelleen Norjaan. Matkailullisesti yhteys avaisi suuret mahdollisuudet turistivirtojen kasvun myötä kunnallemme. Paikalliset asukkaat ovat edelleen surkeiden yhteyksien varassa, paitsi keväisin, jolloin niitä ei välttämättä edes ole.
Tänä kesänä, kun kotimaan matkailu oli ennätysmäisen vilkasta, liikenne tiellä oli kovaa ja kuluttavaa. Kun asuntoautoja tuli vastaan
jatkuvasti, oli aina kova henkien taisto kumpi väistää ojaan. Onneksi
pahimmilta onnettomuuksilta vältyttiin.
Maakuntakaava odottaessa
31.8.2020 Vuokko Mäntymaa"
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite koskien opasteita Suomen ilmasodan viimeisten uhrien muistomerkille
Hanhimännikköön
287/10.03.01/2020
Khall 24.09.2020 § 379
Valtuutettu Pekka Rajala jätti valtuuston kokouksessa 31.8.2020
seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite Suomen ilmasodan viimeiset uhrit muistomerkille:
Pekka Rajala
Minä esitän että Kittilän kunta teettää rosteriset opasteet Hanhimännikköön Suomen ilmasodan viimeisille uhreille muistomerkille. Sinne
pitää laittaa kunnolliset viitat sen arvon mukaiset kun sodan uhrit ja
veteraanit ovat Suomelle. Siellä on tällä hetkellä puutolppa joka on
katkennut ja köytetty narulla petäjään kiinni. Alueella kulkee vaeltajia
ja matkailijoita jotka ovat myös kiinnittäneet asiaan huomiota.
Pekka Rajala
31.8.2020"
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite Könkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi/esitys
nopeusnäyttötaulujen asentamisesta koko kylän alueelle
286/08.00.00/2020
Khall 24.09.2020 § 380
Valtuutettu Merja Korva jätti valtuuston kokouksessa 31.8.2020 valtuustoaloitteen Könkään kylän tieturvallisuuden parantamiseksi,
aloitteessa esitetään nopeusnäyttötaulujen asentamista koko kylän
alueelle.
Perustelut aloitteelle ja esitykselle ilmenevät liitteenä olevasta aloitteesta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 13 Merja Korvan valtuustoaloite Könkään kylän
tieturvallisuuden parantamiseksi/nopeusnäyttötaulut
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Tiina Nikander-Koivukankaan oikaisuvaatimus
247/01.02.01/2020
Khall 24.09.2020 § 381
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Asia taustaa
Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 11.8.2020 ja 25.8.2020
käsitellyt entisen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan
Kittilän kunnan kirjaamoon toimittamaa laskelmaa ylityötunneista
ajalta 4.9.2017-4.2.2019. Hänen mukaansa Kittilän kunnan tulisi pitänyt maksaa vuodelta 2017 yhteensä 11 196 euroa ja vuodelta
2018 yhteensä 26 982 euroa eli yhteensä 38 178 euroa.
Tiina Nikander-Koivukangas on toimittanut Kittilän kunnan kirjaamoon 19.8.2020 kirjatun vaatimuksen päätöksessä olevan virheen
korjaamiseksi itseoikaisuna. Hän vaatii kunnanhallitusta itseoikaisemaan päätöksenä 11.8.2020 pöytäkirjassa olevan muoto-ja menettelyvirheen vuoksi.
Tiina Nikander-Koivukangas on varannut itselleen mahdollisuuden
toimittaa tarkemman selvityksen tässä esitettyyn asiaan liittyen
21.8.2020 mennessä. Kittilän kunnan kirjaamoon on saapunut asiaa
koskeva Tiina Nikander-Koivukankaan allekirjoittaman oikaisuvaatimus 21.8.2020.
Määräaika
Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen
päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa kuntalain
mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Entinen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas on saanut tiedon kunnanhallituksen päätöksestä 11.8.2020 muutoksenhakuohjeineen. Oikaisuvaatimus on kirjattu kirjaamoon saapuneeksi
21.8.2020. Toinen oikaisuvaatimus/täydennys on saapunut kirjaamoon 31.8.2020.
Oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen ja se on saapunut kuntaan määräajassa. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen tutkia. OikaisuPöytäkirjan tarkastajat:
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vaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin,
joita oikaisuvaatimuksessa on esitetty, eikä se voi käsitellä asiaa
laajemmin.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan,
että Sivistysjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle annettu virkamääräys on koskenut työnantaja Kittilän kunnan puolelta toimistotyöaikaa, jonka mukaisesti Kittilän kunnan on korvattava sivistysjohtaja
Nikander-Koivukankaan esitetty ylityökorvausvaatimus
että Kittilän kunnanhallitus huomioi Tiina Nikander-Koivukankaan itseoikaisuvaatimuksen ja sen perustelut 11.8.2020 § :ssä 297 asian
käsittelyssä tapahtuneen muoto-ja menettelytapavirheen vuoksi
että kunnanhallitus käsittelee uudelleen 11.8.2020 § 297 tekemänsä
päätöksen asian käsittelyssä tapahtuneen menettelytapavirheen
vuoksi, että samalla kunnanhallitus huomio Nikander-Koivukankaan
toimittamassa asiakirjassa ja sen perusteluissa esitetyt oikeudelliset
*perusteet ylityökorvausten maksamiselle sivistysjohtajana toimineelle Nikander-Koivukankaalle
että Kittilän kunnanhallitus itseoikaisee 11.8.2020 tekemänsä virheellisen päätöksensä § 297 ja huomioi mitä Tiina Nikander-Koivukankaan lausunnossa on lausuttu Kittilän kunnan velvollisuudesta
korvata sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle tehdyt
ylityöt vuosien 2017 ja 2018 aikana lakiin perustuen
että Kittilän kunta maksaa vaaditun ylityökorvauksen vuodelta 2017
yhteensä 11 196 euroa ja vuodelta 2018 yhteensä 26 982 euroa eli
yhteensä 38 178 euroa.
että maksamattomalle palkkasaatavalle (ylityökorvaus) tulee maksaa vaatimuksen mukaisesti korkolain mukaista viivästyskorkoa
Perusteina oikaisuvaatimuksessa on vedottu mm. seuraaviin seikkoihin:
1. Tiina Nikander-Koivukangas on tehnyt vuosina 2017 ja 2018
enemmän työtä kuin hänen työaikansa on edellyttänyt johtuen kunnan hallinnon ja sivistystoimen tilanteesta. Hän ei ole esittänyt vaateita ennen virkasuhteen päättymistä asiaan liittyen.
2) Tiina Nikander-Koivukangas vetoaa vaateessaan työsopimuslakiin, palkkasaatavien vanhentumista koskeviin määräyksiin. Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkotapauksiin ja Euroopan Unionin direktiiveihin asiaan liittyen
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3) oikaisuvaatimuksessa vedotaan työaikalainsäädännön mukaiseen
virkamääräykseen, jossa hänelle on määritelty toimistotyöaika. Tätä
ei muutettu myöhemmässäkään vaiheessa. Vastaavasti oikaisuvaatimuksessa vedotaan heikomman suojaan.
4) oikaisuvaatimuksessa perustellaan myös silloisen vs. kunnanjohtaja antamia lisä-ja ylitöitä, jotka ajoittuivat iltoihin/viikonloppuihin
/juhlapyhiin, sairauslomiin ja vuosilomiin
5) oikaisuvaatimuksessa vedotaan aiemman oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden valossa siihen, että ylityömääräyksen antamisessa ei ole oleellista se, onko se tapahtunut suullisesti tai kirjallisesti.
Nikander-Koivukankaan mukaan aktiivinen ja omatoiminen kirjaaminen ylityötunneista riittää, hän vetoaa tässä aiempaan oikeuskäytänteeseen
6) Nikander-Koivukangas kyseenalaistaa oikaisuvaatimuksessaan
sen, onko Kittilän kunta noudattanut työaikalakia hänen osallaan
8) oikaisuvaatimuksessa vedotaan mahdollisiin esteellisyyksiin, keskeneräisen oikeusprosessin vuoksi
9) oikaisuvaatimuksen mukaan tulkinta johtavassa ja itsenäisessä
asemassa olevan viranhaltijan työajasta on väärä ja virheellinen, hänen mukaansa sivistystoimenjohtajaa ei voida pitää johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevansa, vaikka onkin johtoryhmätasoisessa
tehtävässä
10) Nikander-Koivukankaan mukaan hänelle olisi pitänyt toimittaa
kirjallisesti henkilöstöhallinnon ja KT:n perusteet asiaan liittyen, hän
vetoaa lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta
13) oikaisuvaatimuksessa perustellaan asiaa myös ns. työnantajan
hiljaisella suostumuksella
14) Nikander-Koivukankaan mukaan Kittilän kunnan tulee pystyä perustelemaan linjauksensa lainsäädännöllä ja KVTES:in määräyksillä
Oikaisuvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksessa on vaadittu päätöksen kumoamista. Oikaisuvaatimus on siten tehty laillisuusperusteella.
Kittilän kunnan vastine oikaisuvaatimukseen
Tiina Nikander-Koivukankaalle on annettu virkamääräys 4.9.2017
silloisen vs. kunnanjohtaja Timo Kurulan toimesta.Hänen aikakaudellaan esimiehenä on toiminut myös vs. kunnanjohtaja Sanna
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ylinampa.
Nikander-Koivukangas on pitänyt aktiivisesti ja omatoimisesti kirjaa
Kittilän kunnan aikakaudella tehdyistä ylityötunneista, Esimiehen antama suullinen tai kirjallinen ylityömääräys puuttuu. Asiasta on saatu
varmistus sekä silloiselta vs. kunnanjohtaja Timo Kurulalta että silloiselta vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalta. Kunnan palkkahallintoon
ei ole toimitettu esimiehen (kunnanjohtajan ) allekirjoituksellaan hyväksymää laskelmaa tehdyistä ylitöistä.
Sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas kuului johtavassa
ja itsenäisessä asemassa oleviin viranhaltijoihin. Tällöin viranhaltijan itse tulee huolehtia työajan tasauksesta ja mikäli se on mahdotonta, asia tulee ottaa keskusteluun oman esimiehen eli tässä tapauksessa kunnanjohtajan kanssa. Näin ei ole tapahtunut.
Mikäli Nikander-Koivukangas on hoitanut oman toimensa ohella jotakin muuta virkaa (kertomansa mukaan varhaiskasvatuspäällikön
virkaa) tästä tulee olla kirjallinen dokumentti hallintosäännön määrittelemällä tavalla. Sen mukaisesti on mahdollista maksaa lisävastuupalkkiota, mutta tätäkään dokumenttia ei kunnanhallituksen päätöksistä/kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksistä löydy.
Matkalaskujen osalta todettakoon, että esimies hyväksyy alaisensa
matkalaskut ja mikäli tällaista laskua ei ole laskutukseen toimitettu
esimiehen hyväksynnällä, sitäkään ei voida laittaa maksuun.
Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Kittilän kunnan henkilöstöhallinnon
kanssa. Asiassa on konsultoitu myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen asiantuntijoita. Molempien näkemys asiasta on yksiselitteinen;
perusteita ja asianmukaisissa dokumentteja ei löydy, joten Kittilän
kunnalla ei on maksuvelvollisuutta asiassa.
Keskustelussa on nostettu esiin se seikka, mikä merkitys on sillä että mikä merkitys työaikaan on sillä, että Tiina Nikander-Koivukankaalle on tehty erillinen virkamääräys.Tässä on määritelty työajaksi
toimistotyöaika. Vastaavasti on pyydetty Tiina Nikander –Koivukangasta toimittamaan hänen työtehtäväänsä liittyvät sähköpostit ja
muut asiaan liittyvät tarkentavat asiakirjat. Kaikki asiaan liittyvät
asiakirjat, sähköpostit on kerätty ja sittemmin pyydetty asiasta henkilöstöhallinnon näkemys sekä Kuntatyönantajan kirjallinen lausunto
aiemman suullisen tiedustelun lisäksi.
Toimistotyöaika virkamääräyksessä
Työaikalain 2 §:n (9.8.1996/605) mukaan työaikalakia ei sovelleta
”työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka
sen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään
välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä”. Työaikalain ulPöytäkirjan tarkastajat:
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kopuolisia johtavia viranhaltijoita eivät koske ylityö- tai muut työaikamääräykset. Tämä on kirjattu myös Kunnalliseen yleiseen työ- ja virkaehtosopimukseen.
Toimialajohtajilla työajan pituus tulee huomioiduksi palkassa. Entisen sivistystoimen johtajan palkka oli 6014,25 e/kk. Toimialajohtajalla on kokonaisvastuu toimialastaan. Itsenäisen asemansa vuoksi hänellä on ollut mahdollisuus päättää työajastaan virkatehtävien ja
–vastuiden rajoissa.
Työaikalain perusteella on selvää, että toimialajohtajat ovat työaikalain ulkopuolisia, eikä heille ole maksettu erilliskorvausta ylitöistä.
Myöskään entinen sivistystoimenjohtaja ei pyytänyt ylityökorvauksia
maksettavaksi virkasuhteensa aikana.
Toimialajohtajat eivät itsenäisen asemansa vuoksi ole velvollisia pitämään työaikakirjanpitoa. Vaikka kyseessä olisi työaikalain alainen
viranhaltija, ylityökorvauksia ei makseta arvioiden, kulunvalvonnan,
kalenterien tai muistioiden perusteella. Ylityö edellyttää aina esimiehen etukäteen tekemän ylityömääräyksen.
Lopuksi
Kittilän kunta on työnantajan roolissa huolellisesti selvittänyt asiaa ja
tullut siihen lopputulokseen, että Kittilän kunnalla ei ole velvollisuutta
maksaa entiselle sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle hänen vaatimaansa 38 178 euroa ylityökorvauksia vuosilta 2017
ja 2018 koska niiden maksamiseen ei ole tarvittavia viranhaltijapäätöksiä, ylityömääräyksiä eikä asianmukaisia muita dokumentteja.
Todettakoon, että Euroopan Unionin direktiivejä ei suoraan sovelleta
jäsenvaltioissa, vaan se on sisällä valtion lainsäädännössä. Toki oikeuskäytäntöä sovelletaan soveltuvin osin.
Kittilän kunta kiistää ns. hiljaisen suostumuksen oikaisuvaatimuksessa esitetyllä tavalla.
Kittilän kunnan osalta asiaan on saatu selvitystä aiemmilta kunnanjohtajilta, jotka ovat toimineet Tiina Nikander-Koivukankaan esimiehinä vuosina 2017 ja 2018. Mitään dokumentteja suullisista tai kirjallisista ylityömääräyksistä ei löydy tuolta aikakaudelta.
Todettakoon, että johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat kuten sivistystoimenjohtaja ovat työaikalain ulkopuolisia, työaika määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Toimistoaikaa on sovellettava niihin johtavassa ja itsenäisessä asemassa oleviin, jotka tekevät pääosin hallinnollisia tehtäviä. Lisä-ja
ylitöiden osalta noudatetaan KVTES:n 21 § :n määräyksiä.
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Johtavassa ja itsenäisessä asemassa oleville ei makseta yli-ja lisätyökorvauksia, mikäli kunta ei erikseen asiassa näin päätä. Virassa
olevat on tiukasti sidottu virkaehtosopimuksen säädöksiin. Viranhaltija on kunnallisen virkaehtosopimuksen piirissä myös työaikansa
osalta.
Oikaisuvaatimus ei tuo asiaan mitään sellaista uutta näkökulmaa,
jolla perusteella Kittilän kunta työnantajana olisi velvollinen suorittamaan korvauksia ylitöistä. Oikaisuvaatimus tulee täten perusteettomana hylätä.
Oheismateriaali:
Tiina Nikander Koivukankaan kunnan kirjaamoon toimittama oikaisuvaatimus
Virkamääräys
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) hylätä entisen sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaan
Kittilän kunnankirjaamoon toimittaman oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä ilmenevin perustein, koska oikaisuvaatimus ei tuo asiaan
mitään sellaista uutta näkökulmaa, jolla perusteella Kittilän kunta
työnantajana olisi velvollinen suorittamaan korvauksia ylitöistä.
2) pitää voimassa päätöksen, että Kittilän kunnalla ei ole velvollisuutta maksaa entiselle sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukankaalle hänen vaatimaansa 38 178 euroa ylityökorvauksia vuosilta 2017 ja 2018 koska niiden maksamiseen ei ole tarvittavia viranhaltijapäätöksiä, ylityömääräyksiä eikä asianmukaisia muita dokumentteja. Kittilän kunnalla ei ole virkaehtosopimuksen perusteella
velvollisuutta maksaa näitä ylityökorvauksia
3) todeta, että asia on Kittilän kunnan puolelta loppuun käsitelty
Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi
esitti Mertaniemen ja jäsen Ahti Ovaskaisen puolesta seuraavaa:
"Vastaesitys: Esitimme kunnanhallituksen kokouksessa 25.8.2020
että ’kunnanjohtaja ja vs. hallintojohtaja velvoitetaan keräämään
kaikki asiaan liittyvät asiakirjat, sähköpostit yms. pyytämään asiasta
Kuntatyönantajan lausunnon. Lausuntopyyntö ja annettu lausunto
toimitetaan kunnanhallitukselle’.
Esitämme uudelleen, että asia palautetaan valmisteluun ja seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen tuodaan Kuntatyönantajalle lähetetty kirjallinen lausuntopyyntö sekä kuntatyönantajan lausunto."
Jäsen Tarmo Salonen esitti, että olisi hyvä saada asiantuntijalausunPöytäkirjan tarkastajat:
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to asiaan ja tarvitaan kirjallinen näkemys/kannanotto asiasta, esim.
Kuntatyönantajan lausunto. Tämä esitys raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli Mertaniemi ja
Ovaskainen olivat tehneet kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan
esityksen, on suoritettava äänestys. Se suoritetaan nimenhuutona.
Äänestysesitys, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät, JAA.
Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä, kaksi (2)
ei- ääntä ja yksi äänestää (1) tyhjää.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-2, 1 tyhjää, päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.
Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen jättivät päätökseen eriävän
mielipiteen.
__________

Liitteet
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Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall
24.9.2020
Khall 24.09.2020 § 382
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.
17.9.2020 mennessä on valmistuneet seuraavat lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:
- sosiaali- ja terveyslautakunta 16.9.2020
- rakennus- ja ympäristölautakunta 17.9.2020
- kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 2. 17.9.2020
Oheismateriaali
- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista
- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 2. - 17.9.2020
Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee
asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen
päätösten osalta otto-oikeuttaan.
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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 kokonaisPöytäkirjan tarkastajat:
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kauppahinta on 500 000 euroa,
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.
__________
Khall 24.09.2020 § 383
Kesko Oyj on toimittanut Kittilän kunnalle 4.9.2020 oheismateriaalina olevan Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden kauppakirjan, jonka kaupan osapuolet ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä ja
jossa myyjinä ovat
1.1.1

Kittilän Kunta, y-tunnus 0191406-6
osakkeet 6680 kpl / 34,71 %

1.1.2

Kriston Kiinteistöt Oy, y-tunnus 0726945-9
osakkeet 9775 kpl / 50,79 %

1.1.3

Kansaneläkelaitos, y-tunnus 0246246-0
osakkeet 2790 kpl / 14,50 %
yhteensä 19245 kpl / 100%
1.2
ja ostajana
Kesko Oyj, y-tunnus 0109862-8
PL 1, 00016 Kesko
Kaupan kohteena on Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma -nimisen yhtiön (y-tunnus 0281068-0, ”Yhtiö”) osakkeet no 1 - 19.245 (”Osakkeet”) eli Yhtiön koko osakekanta.
Yhtiö omistaa Kittilän kunnassa sijaitsevan Rautio-nimisen tilan (kiinteistötunnus 261-405-57-24, ”Rautio”) ja Hakala-nimisen tilan (kiinteistötunnus 261-405-57-25, ”Hakala”) sekä näillä tiloilla sijaitsevat
liike- ja asuinrakennukset (”Rakennukset”). Rautio ja Hakala jäljempänä yhdessä ”Kiinteistöt”.
Osakkeiden velaton kauppahinta on viisisataatuhatta (500.000) euroa.
Osakkeisiin ei kohdistu velkaosuutta.
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden kauppakirjan ehdollisena siten, että
mikäli kaikki kaupan osapuolet ovat allekirjoittaneet esisopimuksen
ja sitoutuvat osaltaan allekirjoittamaan kauppakirjan ja sen ehdot
täyttämään, allekirjoitetaan se kunnan puolesta.
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman osakkeiden velaton kokonaiskauppahinta on 500 000 euroa, josta Kittilän kunnan omistusosuuden mukainen osuus on 173 550 euroa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 362 - 364, 366 - 368, 370, 376 - 380 ja 382
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.

Oikaisuvaatimus
§:t 365, 369, 371 - 375 ja 383
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.
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.
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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.

Kunnallisvalitus
§ 381
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
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(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.
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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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