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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka
Salonen Tarmo
Erkkilä Akseli
Mertaniemi Tuula
Mäntymaa Vuokko
Ovaskainen Ahti
Molkoselkä Vilho
Toivola Juha
Vuolli Oula
Nevalainen Aki
Yritys Inkeri
Kenttälä Toni

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
kunnanvaltuuton pj
kunnanvaltuuston 2. vpj
kunnanvaltuuston 3. vpj

Jämsén Antti

kunnanjohtaja

Grandell Hanna-Maria

vs. hallintojohtaja

Poissa Fagerholm Raili
Korva Merja
Toivanen Marita
Mäkitalo Markku

Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Poissa esteellisenä § 469
Poissa esteellisenä § 469
Poissa esteellisenä § 469

Poistui klo 19.10, poissa §:t
457-474
Poissa esteellisenä §:n 452
kohdassa, jossa käsiteltiin House
of Laplandin avustusasiaa

2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
kunnanvaltuuston 1. vpj

§ :t 448 - 474
Kokouksessa läsnä §:n 452 kohdalla talousarviota esittelemässä
olivat:
Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund
Controller Tuija Lång
Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli
Vt. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä
Tekninen johtaja Lauri Kurula
Elinkeinojohtaja Katariina Palola, Teamsin kautta

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Hanna-Maria Grandell
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin §:ien 457, 459 ja 465 osalta kokouksessa.
Tauot pidettiin klo 13.45-13.55, 15.40-15.55 ja17.40-17.50.
Kittilässä 23.11.2020

Vuokko Mäntymaa
Lukuun ottamatta § 469
Pöytäkirjan tarkastajat:

Ahti Ovaskainen
Lukuun ottamatta § 469
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Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 23.11.2020 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila).
Kittilä 23.11.2020
Hanna-Maria Grandell
Vs. hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 17.11.2020 § 448
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Hallintosäännön 136 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat. (hallintosääntö § 128).
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Kunnanjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 17.11.2020 § 449
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.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
Khall 17.11.2020 § 450
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitukselle on sovittu annettavaksi tilannekatsaus kunnan
ajankohtaisista asioista. Kunnanjohtaja Antti Jämsén selostaa asiaa
kokouksessa. Samassa yhteydessä käsitellään muut kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Antti Jämsénin antaman tilannekuvan koronaviruspandemiasta, pikatestaus on aloitettu Kittilässä
2) Esisopimus Kiinteistö Oy Säästökulman ja Kesko Oyj:n kesken on
allekirjoitettu
3) Word Cup Levi 21.11.-22.11.2020
4) merkitsee tiedoksi mahdolliset muut kunnanhallitukselle tiedotettavat asiat
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan tiedoksi antamat asiat.
Lisäksi merkittiin tiedoksi veteraanin siunaustilaisuus 5.12., kunnan
edustajaksi nimettiin kunnanjohtaja Antti Jämsén ja kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden toteutuma 1-9/2020
77/02.02/2019
Khall 17.11.2020 § 451
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet
seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.
Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-syyskuun 2020 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä
tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 75 % syyskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.
Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon
Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 58 %. Toimintatuottojen arvioidaan jäävän kuluvana vuonna alle budjetoidun.Sosiaali- ja terveystoimessa koronaepidemia on aiheuttanut asiakaskäyntien vähenemistä ja varhaiskasvatuksessa päivähoitomaksutuottojen pienenemistä. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon, mikä vaikuttaa toteutumaprosenttiin lopun tilanteessa alentavasti. Tonttien myyntitulojen
toteutuma on 78 % ja niitä on toteutunut n. 625.000 euroa tammi-syyskuun aikana.
Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:
Henkilöstökulut 70 %
Palvelujen ostot 74 %
Aineet ja tarvikkeet 68 %
Avustukset 69 %
Muut toimintakulut 74 %.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toiminnan arvioinnin
1.1.-30.9.2020 (Sos.ja terveyslautakunta 27.10.2020 § 49) mukaan
erikoissairaanhoidon 1-9/2020 seurannan mukaan menokehitys on
ollut seurantajaksolla n. 0,5 miljoonaa euroa suurempaa kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Erityisaloista kirurgian käyttö on
noussut eniten ja kuukausittain tarkastellen kesäkuukaudet ovat olleet käyntimääriltään aiempaa vuotta suuremmat. Syyskuukausina
käyttö on kuitenkin tasaantunut ja erikoissairaanhoidon ennustetaan
pysyvän budjetissa, mikäli korona-virukseen liittyviä kustannuksia ei
siirry erikoissairaanhoidosta kuntien kustannettavaksi, vaan valtio
korvaa ne kokonaan. Sosiaali- ja terveystoimessa koronan vaikutukPöytäkirjan tarkastajat:
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set vuoden 2020 aikana ovat kohdentuneet palveluiden ostoihin ja
niiden kustannusvaikutus menoja lisäävänä on ollut seurantajaksolla
noin 243.000 euroa. Kustannuksiin tullaan hakemaan valtion korvausta, mikä vaikuttaa lopulliseen tulokseen positiivisesti.
Verotulojen toteutuma on 76 %.
Valtionosuuksien toteutuma on 79 %.
Rahoitustuottojen toteutuma on 98 %.
Korkokuluissa toteutuma on 42 %.
Vuosikate on 4.540.053 euroa, 175 %.
Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.
Jos huomioidaan poistot ja poistoeron muutos tammi-syyskuulle
budjetin mukaan, päädytään ko. ajanjaksolla 2.723.006 euron ylijäämään.
Tällä hetkellä näyttää, että koronasta huolimatta kuluvalle vuodelle
kertyy hyvin kunnallisveroja ja yhteisöveroja. Yhteisöverojen osalta
tullaan todennäköisesti ylittämään talousarvion mukainen luku ja sama on mahdollista kunnallisveron osalta. Kiinteistöverojen osalta verottajan arvion mukaan n.10 % vuoden 2020 veroista tulee tilittymään kunnille vasta helmikuussa 2021 ja kirjautumaan vuoden 2021
tuloksi. Tämä siirtymä vastaa Kittilässä noin 700.000 euroa ja aiheutuu verohallinnossa tapahtuneista muutoksista verotuksen valmistelun suhteen.
Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
Toimintatuotot ovat n. 5 % alhaisemmat tammi-syyskuuhun 2019
verrattuna. Tähän vaikuttaa mm. sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksutuottojen pienentyminen, varhaiskasvatusmaksujen pienentymä koronan myötä ja työllistämistuen pienempi määrä kuin viime
vuoden vastaavalla jaksolla.
Toimintakulut ovat 3,8 % suuremmat kuin vuosi sitten vastaavalla
ajanjaksolla. Toimintakulujen kasvua on erityisesti asiakaspalvelujen
ostoissa, jotka ovat 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Toimintakate on 1,8 miljoonaa euroa heikompi kuin tammi-syyskuussa 2019.
Verotuloja on kertynyt 2.095.479 euroa enemmän kuin vuosi sitten
vastaavalla ajanjaksolla ja valtionosuuksia 1.345.188 euroa enemmän. Kuluvana vuonna saatavista valtionosuuksista 169.411 euroa
on sellaista, joka palautetaan valtiolle ensi vuonna korkokulun kera.
Vuosikate on 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Investointien toteutuma ja lainojen määrä
Investointien toteutuma ajalta 1.1.- 30.9.2020 on n. 2,6 miljoonaa
euroa. Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät Levin katujen
rakentamiseen, kirkonkylän tulvapenkereeseen, Levin latusillan peruskorjaukseen, lukion korjaukseen sekä päiväkoti Pikkumettään.
Kunnan lainamäärä oli syyskuun lopussa 14,6 miljoonaa euroa eli
noin 2.265 euroa asukasta kohden. Syyskuun lopussa kunnalla oli
3,0 miljoonaa Kuntatodistuksilla otettua lyhytaikaista lainaa.
Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman
ajalta 1.1.-30.9.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1
Liite 2

Investointien toteumavertailu 1.1.-30.9.2020
Talousarvion toteumavertailu 1.1.-30.9.2020
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Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
77/02.02/2020
Khall 17.11.2020 § 452
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnitelmakaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa
vuodet 2021-2023.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio
ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan
keskeinen väline.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä
vuosilta vuoden 2019 loppuun mennessä noin 18,7 miljoonaa euroa,
joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kittilän kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 11.8.2020 (§ 284). Valtuuston talousarvioseminaari oli 14.9.2020. Tämän jälkeen toimialat ovat laatineet
talousarvionsa ja -suunnitelmansa ja ne on käsitelty ao.lautakuntien
ja Kideven johtokunnan kokouksissa.
Talousarvioesityksen pääkohdat tämän hetken valmistelun tilanteessa
Talousarvioesityksen pääkohdat ovat tällä hetkellä seuraavat vuoPöytäkirjan tarkastajat:
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delle 2021 (ulkoiset luvut ilman sisäisiä eriä):
Milj.€
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden ylijäämä,euroa
Nettoinvestoinnit
Lainakannan nettokasvu
Laina/asukas, euroa

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

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

5,8
2,9
2.993

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

1000 euroa
232
190
233
8
-79
584

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

Toimintakulujen kasvu vuoteen 2019 verrattuna on 8,2 % eli 4,7 miljoonaa euroa. Pääosa kasvusta muodostuu henkilöstökuluista (+10
%, 2,7 miljoonaa euroa) ja palvelujen ostoista ( +6 %, 1,3 miljoonaa
euroa).
Verotulojen arvioidaan nousevan noin 0,8 miljoonaa euroa vuoden
2020 talousarvioon verrattuna. Verotulot pohjautuvat vuoden 2020
toteutumaan, Kuntaliiton arvioimaan verotulojen kehitykseen ja kunnan omiin arvioihin, joissa pyritty huomioimaan koronaepidemian
vaikutuksia.
Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 0,4 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien uusimmat
VM:n ja Kuntaliiton ennusteet huomioidaan kunnanhallituksen
1.12.2020 kokouksessa esiteltävässä kunnanjohtajan talousarvioesityksessä.
Nettorahoitustuottojen arvioidaan laskevan n. 363.000 euroa. Lasku
vuoteen 2020 verrattuna aiheutuu siitä, ettei Levi Ski Resort todennäköisesti maksa osinkoja ensi vuonna ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen määrä laskee.
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Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioesitykseen on
tehty tähän mennessä seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin
ja kuluihin:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 303.170 euroa kuluja kasvattava.
Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä
ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja
88.900 euroa.
Koululautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 77.520 euroa kuluja kasvattava.
Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä
ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia pienentänyt
ulkoisia kuluja 1.200 eurolla.
Vapaan sivistystyön lautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 49.060 euroa kuluja kasvattava.
Sisäisiä tuottoja ja kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia
tuottoja 217.500 eurolla ja pienentänyt ulkoisia kuluja 5.460 eurolla.
Tekninen lautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 4.490 euroa kuluja pienentävä.
Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä
ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja
5.160 eurolla.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 1.140 euroa kuluja pienentävä.
Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.
Vuosikate ja ylijäämä
Talousarvioesitys vuodelle 2021 päätyy 2.740.990 euron vuosikatteeseen ja 19.340 euron ylijäämään.
Talousarvioesitykseen 1.12.2020 täsmäytetään sisäiset tuotto- ja kuluerät, lisätään vyörytyserät ja lisätään tuloslaskelmasta sekä erittelyistä taulukot, joissa mukana sisäiset erät. Samoin täydennetään
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vuosien 2022-2023 osalta puuttuvat esitykset.
Kunnanjohtaja:
1. Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2021 talousarvioesityksestä sekä
2021-2023 taloussuunnitelmasta.
2. Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanjohtajan talousarvioesityksen ja valmistelutilanteen tiedoksi.
3. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että yhteistoimintaelin on kokoontunut 16.11.2020 ja käsitellyt talousarvioesityksen ja päässyt
lausumaan siitä.
4. Talousarvion käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 1.12.2020
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Kokouksessa esiteltiin talousarvio seuraavasti:
Kunnanjohtaja Antti Jämsén
Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell
Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund
Controller Tuija Lång
Tauko klo 13.45-13.55
Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli
Vt. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä
Tauko klo 15.40-15.55
Tekninen johtaja Lauri Kurula
Tauko klo 17.40-17:50
Elinkeinojohtaja Katariina Palola, Teamsin kautta
Controller Tuija Långin mukaan avustuksista puuttuvat vielä seuraavat:
Levin Ohjelmapalveluyrittäjät ry. 2 000 euroa
Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot 16 112 euroa
Kiinteistö Oy Tepaston vanhustentalot 5 740 euroa
Avustuksia (Muu toiminta, kust.paikka 30105) käsiteltäessä kunnanjohtaja Antti Jämsén ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä House of Laplandin avustusasiaa ja poistui kokouksesta tämän kohdan
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Syynä hallintolaki 28 §, yhteisöPöytäkirjan tarkastajat:
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jäävi, yhtiön hallituksen jäsen.
Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell toimi esittelijänä tässä kohdassa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että kohdassa
Muu toiminta (kust.paikka 30105) House of Lapland/Matkailun kasvuohjelmalle esitetystä 40 000 eurosta kohdistetaan Kiinteistö Oy
Alakylän vanhustentalojen avustukseen 16 112 € ja Kiinteistö Oy
Tepaston vanhustentalojen avustukseen 5 740 €. Loput eli 18148 €
menee kohtaan Muu toiminta (kust.paikka 30105) Muut mahdolliset.
Kunnanhallitus hyväksyi Rajalan esityksen yksimielisesti.
Jäsen Tuula Mertaniemi kysyi, paljonko on yhteensä maksettu avustuksia Visit Leville ja mitä kaikkia reittejä pitkin Visit Levi on saanut
avustuksia.
Päätettiin, että asia selvitetään kunnanhallitukseen 1.12. mennessä.
__________
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Kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspäivät kevätkausi 2021
Khall 17.11.2020 § 453
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina
ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevan hallintosäännön 127
§:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous
pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Edelleen voimassa olevan hallintosäännön 91 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä /julkaistava vähintään kuusi (6) päivää
ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Nykyisen hallintosäännön 92 §:n mukaan esityslista, joka sisältää
selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole
esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Valtuuston puheenjohtaja päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle
esityslista toimitetaan.
Tammi-kesäkuun 2021 kokousaikataulu
Kunnanhallitus (klo 12) Kunnanvaltuusto (klo 14)
Ti 19.1.

Valtuusto Ma 25.1

Ti 2.2.
Ti 16.2.

Valtuusto Ma 22.2

Ti 9.3
Valtuusto Ma 22.3
Ti 30.3.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuusto Ma 26.4

Ti 27.4
Ti 11.5.
Ti 25.5

Valtuusto Ma 31.5

Ti 8.6.
Ti 22.6

Valtuusto Ma 28.6

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokousohjelman tammi-kesäkuulle
2021 kunnanhallituksen osalta.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kokousohjelman valtuuston osalta esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että tarvittavat valtuustoseminaarit aikataulutetaan erikseen.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verkkosivujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehdessä ja Lapin Kansassa.
Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin kuntalain 108
§:ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin
kokouskutsu.
Esityslistat lähetetään myös kaikille varavaltuutetuille. Paperisista
esityslistoista luovutaan valtuuston osalta kokonaan 1.3.2021 lukien.
Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, jotka
ovat ilmoittaneet käytössä olevan sähköpostiosoitteensa. Tietoturvasyistä suositetaan käytettäväksi kittila.fi-loppuista sähköpostiosoitetta. Esityslistat julkaistaan sähköisessä Cloud-meeting kokousportaalissa 1.1.2021 lukien. Pilottiluonteisesti jo 14.12.2020 valtuuston kokouksen materiaali julkaistaan tässä alustassa.
Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille, mikäli he eivät ole valtuutettuja.
Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan
kotisivuilla.
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Päätös:
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esitystään
seuraavasti:
Maaliskuun kunnanhallitus pidetään 2.3.2021 (aiemman 9.3.2020
sijaan). Maaliskuussa kokoonnutaan myös 16.3.
Kesäkuun valtuuston osalta kokous pidetään 14.6.2021 (aiemman
28.6. sijaan).
Muutoin esitys säilyi ennallaan.
Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen päätöksen mukainen
Tammi-kesäkuun 2021 kokousaikataulu
Kunnanhallitus (klo 12)
Ti 19.1.
Ti 2.2.
Ti 16.2.
Ti 2.3.
Ti 16.3.
Ti 30.3.
Ti 13.4.
Ti 27.4.
Ti 11.5.
Ti 25.5.
Ti 8.6.
Ti 22.6.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskut
Khall 17.11.2020 § 454
Kittilän kunnan ovat perinteisesti osallistuneet yhdessä seurakunnan
edustajien kanssa itsenäisyyspäivän ja kaatuneiden muistopäivän
seppeleenlaskuihin Kittilän sankarihautausmaalla. Seurakunta hankkii seppeleet; kustannukset näistä maksetaan puoliksi seurakunnan
ja kunnan kesken siten, että seppeleiden laskuttajat laskuttavat suoraan seurakuntaa ja kuntaa.
Seppeleet lasketaan sankarihautausmaalle 6.12.2020 jumalanpalveluksen yhteydessä. Mikäli aikatauluun tai protokollaan muutoin tulee
muutoksia seurakunnalta koronaviruspandemiasta johtuen, ilmoitetaan muutoksista valituille edustajille.
Kittilän kunnassa on tämän lisäksi pitkä perinne itsenäisyyspäiväjuhlallisuuksien järjestämisestä lukiolla. Tämän osalta työryhmä tekee
valmisteluja ja juhlasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa huomioiden vallitsevan epidemiatilanteen.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1) nimetä Kittilän kunnan edustajat itsenäisyyspäivän 6.12.2020
seppeleenlaskutilaisuuteen Kittilän sankarihautausmaalle
Päätös:
Päätettiin nimetä edustajiksi itsenäisyyspäivän 6.12.2020 seppeleenlaskutilaisuuteen Kittilän sankarihautausmaalle valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ja kunnanjohtaja Antti Jämsèn.
__________
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Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
317/00.00.00/2020
Khall 17.11.2020 § 455 Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021 välisenä aikana.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa olevista
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään
yksi ennakkoäänestyspaikka.
Vaalilain 48 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestysajanjaksona
kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Äänestys ei kuitenkaan saa alkaa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä jatkua kello
20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä
jatkua kello 18:n jälkeen.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm.:

ne kotimaiset yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi,

sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitosäänestys)

lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää säädetyin edellytyksin äänestäjän kotona (kotiäänestys).
Kunnan on ilmoitettava hyvissä ajoin Digi- väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin sen määräämällä tavalla kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat.
Oikeusministeriön ohjeet ennakkoäänestyspaikkajärjestelyistä
Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle 1.10.2020 vuoden 2021 kuntavaaleja koskevan kirjeen (kirje on tuotu kunnanhallitukselle tiedoksi kokouksessa 20.10.2020)
Oikeusministeriö kehottaa kirjeessään kunnanhallituksia kiinnittämään huomiota mm. seuraaviin asioihin ennakkoäänestyspaikkoja
määrätessään
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Ennakkoäänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta
kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton.
Ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydestä on huolehdittava, jotta myös liikkumisesteisten henkilöiden on mahdollista
äänestää ennakkoon.
Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseen myös järjestyksenpidon kannalta.
Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys
voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus,
vaalivapaus ja vaalirauha turvaten.
Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.
Äänestyksen vastaanottopisteitä ja vaalitoimitsijoita tulee olla
riittävästi
Paloturvallisuus on huomioitava
Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.

Vuoden 2021 kuntavaalien järjestelyissä on otettava huomioon
myös COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden
kesken. Äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus on varmistettava.
Ennakkoäänestyspaikoissa on oltava näkyvästi esillä äänestäjille
tarkoitettu turvaväleistä kertova opastus. Turvavälien säilyttäminen
saattaa edellyttää, että ennakkoäänestyspaikassa on oltava yksi
vaalitoimitsija valvomassa turvavälien noudattamista ja huolehtimassa siitä, että äänestyspaikkaan otetaan sisään vai rajallinen määrä
äänestäjiä kerrallaan. Kunta voi halutessaan tiedottaa, että osaa ennakkoäänestyspaikan aukioloajasta suositellaan ensisijaisesti COVID-19 riskiryhmiin kuuluville äänestäjille. Oikeusministeriö antaa
tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan varusteluista, esimerkiksi
vaalivirkailijoiden mahdollisesta suojavarustuksesta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa yleisenä
ennakkoäänestyspaikkana on kunnantalo.
Kunnantalon aukioloajat ennakkoäänestyksessä:
ke – pe
la – su
ma – ti

7.4. – 9.4.2021
10.4. – 11.4.2021
12.4. – 13.4.2021

klo 09:00 – 19:00
klo 10:00 – 16:00
klo 09:00 – 20:00

Lisäksi ennakkoäänestysaikana kiertää äänestysauto niissä kylissä,
joissa ei varsinaisena äänestyspäivänä ole äänestyspaikkaa, sekä
Sirkan kylässä la-su 10.-11.4.2021.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa äänestysauton aikataulun.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti sekä ympärivuorokautista hoitoa
antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestys järjestetään tarvittaessa myös kotiäänestyksenä.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että vaalipäivän äänestyspaikat
ovat seuraavat:
001 Pohjoinen äänestysalue I Sirkka; Sirkan koulu
002 Pohjoinen äänestysalue II Raattama; Raattaman koulu
003 Eteläinen äänestysalue I Alakylä; Alakylän koulu
004 Eteläinen äänestysalue II Helppi; Vuoman koulu
005 Itäinen äänestysalue Kiistala; Kiistalan koulu
006 Läntinen äänestysalue Kaukonen; Kaukosen koulu
007 Kirkonkylän äänestysalue Kirkonkylä; Lukio
008 Kallon äänestysalue; Kallon kauppa
Kuntavaalien järjestelyissä on huomioitava COVID-19 pandemian aiheuttama tilanne.
Kunnanhallituksen päätös lähetetään keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali vuoden 2021 kuntavaaleissa
113/00.00.01/2017, 317/00.00.00/2020
Khall 17.11.2020 § 456
Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava:




kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava
vähintään kolme (3),
laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksiä
varten yksi tai useampia vaalitoimikuntia, joihin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme (3).

Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi
kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei
siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kuntavaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esim.
yhteislistoihin.
Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi
aikaa perehtyä siihen.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy
muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 § ja 74 §). Sinänsä ei ole estettä
valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.
Kittilän kunta on jaettu seuraaviin äänestysalueisiin:
Äänestysalue
001 Pohjoinen I
002 Pohjoinen II
003 Eteläinen I
004 Eteläinen II
005 Itäinen
006 Läntinen
007 Kirkonkylä
008 Kallo

Äänestyspaikka
Sirkan koulu
Raattaman koulu
Alakylän koulu
Vuoman koulu
Kiistalan koulu
Kaukosen koulu
Lukio
Kallon kauppa

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa 18.4.2021 toimitettavia kuntavaaleja
varten kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, jossa kussakin on
viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä.
Sen lisäksi asetetaan vaalitoimikunta, jossa on kolme (3) jäsentä ja
kolme (3) varajäsentä.
Kunnanhallitus nimeää vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kunnanhallituksen päätös lähetetään keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle. Asia käsitellään
1.12.2020 kokouksessa.
Kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Toni Kenttälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.10.
__________
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Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin rakenneuudistus -hankkeen poliittiseen
seurantaryhmään
148/00.01.05/2020, 113/00.00.01/2017
Khall 17.11.2020 § 457
Lapin sote -rakenneuudistusta tukevaa alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote -maakunnan muodostamiseen osana
valtakunnallista sote -uudistusta. Rakenneuudistus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) vapaaehtoinen maakunnan valmistelun aloittaminen, 2) johtamisen ja ohjauksen kehittäminen ja 3) toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020 - 31.12.2021.
Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.
Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeelle nimetään yhteinen ohjausryhmä.
Hankejohtajien kuntavierailujen yhteydessä on esitetty toive nimetä
sote -uudistuksen toteutumista seuraava poliittinen seurantaryhmä.
Yhtymähallitus antoi tehtäväksi valmistella myös Sote -rakenneuudistus -hankkeelle nimitettävää poliittista seurantaryhmää.
Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä olisi seurata sote -rakenneuudistushankkeen toteutumista sekä antaa palautetta ohjausryhmälle
ja hankehallinnoijalle rakenneuudistus -hankkeen tavoitteiden toteutumisesta. Poliittinen seurantaryhmän tehtävänä olisi myös toimia
foorumina, jossa keskustellaan sote -maakuntauudistukseen liittyvästä tulevasta valmistelusta sen jälkeen, kun sote -lait on hyväksytty eduskunnassa.
Poliittiseen seurantaryhmään pyydetään esittämään edustus kuntien
ja muiden organisaatioiden luottamus- tai viranhaltijajohdosta. Pääsopijajärjestöjä pyydetään esittämään seurantaryhmään kaksi yhteistä jäsentä ja varajäsentä.
Poliittiseen seurantaryhmään pyydetään esittämään jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
- Lapin kunnat: 1 jäsen ja varajäsen / kunta tai kaupunki (yhteensä
21 jäsentä ja varajäsentä)
- Lapin sairaanhoitopiirit: 1 jäsen ja varajäsen molemmista sairaanhoitopiiristä (yhteensä 2 jäsentä ja varajäsentä)
- Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: 1 jäsen ja varajäsen
- Saamelaiskäräjät: 1 jäsen ja varajäsen
- Lapin liitto: 1 jäsen ja varajäsen
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 457
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- Lapin pelastuslaitos: 1 jäsen ja varajäsen
- Pääsopijajärjestöt: 2 järjestöjen yhteistä jäsentä ja varajäsentä.
Poliittisen seurantaryhmän nimeäminen tehdään Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallituksen kokouksessa 27.11.2020.
Nimeämispyyntö oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen Lapin rakenneuudistus-hankkeen poliittiseen seurantaryhmään
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä esitti, että Lapin rakenneuudistus -hankkeen poliittiseen seurantaryhmään nimetään Pekka Rajala varsinaiseksi jäseneksi ja Tarmo Salonen varajäseneksi.
Erkkilän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja Pekka Rajalan esityksestä pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 458
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Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
Lapin kuntien alueella 2021
396/00.04.00/2015
Khall 17.11.2020 § 458
Vuoden 2015 alusta astui voimaan laki työllistymistä edistävästä
moni-alaisesta yhteispalvelun järjestämisestä (laki työllistymistä
edistävästä monialaisesta yhteispalveluista 1369/2014 ja asetus
1377/2014). Lain tarkoituksena on edistää työttömien työllistymistä
tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-,terveys- ja kuntoutuspalveluita.
Tässä yhteistoimintamallissa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja
Kansaneläkelaitos arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien
palvelutarpeen, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi ja vastaavat yhdessä työttömien
kanssa työllistymisprosessin etenemistä ja seurannasta. Asiakkaille
tarjotaan työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun joko yhteisistä toimipisteistä tai muulla, asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen tarve huomioitavalla tavalla.
Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta on tehty
sopimus Lapin kuntien alueella vuosille 2016-2018. Sopijapuolina
ovat Lapin kunnat, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto sekä Kansaneläkelaitos. Toiminta-alueeseen kuuluvat kaikki Lapin kunnat. Jokainen
toimija vastaa omista kustannuksistaan lukuun ottamatta johtavan
asiantuntijan kustannuksia. Lapin liitto laskuttaa viimeksi mainitun
osalta kustannukset kunnilta olemassa olevan Lapin liiton perussopimuksen mukaisina kuntien maksu-osuuksina.
Vuosille 2019-2020 on laadittu uusi yhteistyösopimus työllistämistä
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Vuodelle 2021 on laadittu uusi yhteistyösopimus työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Sopimukseen täydennetään kuntien, TE-toimistojen
ja Kelan tiedot.
Kittilän kunta on täydentänyt sopimukseen tiedot omalta osaltaan
Liitteet Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta Lapin kuntien alueella
Ohesimateriaalina Lapin liiton kirje.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyösopimuksen työllistymistä
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Lapin kuntien alueella
vuodelle 2021.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella vuonna
2021

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 459
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Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän v. 2021 alustavasta talousarviosta ja
investointisuunnitelmasta vuosille 2021-2024
366/02.02.00/2020
Khall 17.11.2020 § 459
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt koulutuskuntayhtymän alustavaa talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2024. Yhtymähallitus on pyytänyt jäsenkuntien
lausunnot asiasta. Lausuntopyyntö oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan,
1) että pidemmän aikavälin suunnitelmissa toimintakatteen tulisi riittää kattamaan poistot terveen talouden varmistamiseksi; vastaavasti
investointien osalta tulisi jaksottaa rakentamishankkeet järkevästi,
jotta lainataakka ei kasva kohtuuttomaksi
2) että sillä ei ole muilta osin huomautettavaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta
vuosille 2021-2024
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Pekka Rajalan esityksestä pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 460
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Kaukosen vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus poikkeuksellisten ja yllättävien
kulujen kattamiseksi
340/02.05.01/2020
Khall 17.11.2020 § 460
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kaukosen vesihuolto-osuuskunta hakee 27.10.2020 saapuneella
anomuksellaan Kittilän kunnalta 13.000 euron avustusta poikkeuksellisten ja yllättävien kulujen kattamiseksi. Anottu avustus vastaa
75 prosenttia aiheutuneista kustannuksista.
Kaukosen vesihuolto-osuuskunnan vedenottamo sijaitsee ns.Harjun
alueella Kantatie 79:n vieressä. Vedenottamo on pohjavesialueella.
Joka vuotiset tulvat ovat tunnistettu riskitekijä.
Kevään 2020 suurtulvan uhka aiheutti ylimääräisiä kustannuksia
normaalivuoteen verrattuna noin 9.400 euroa. Tämä summa sisältää
jatkokaivojen asennusta, konetöitä, vesinäytteitä, varakaivon käyttöönoton, varakaivon juoksutuksia ja varakaivon suodattimien vaihtoja.
Toinen poikkeuksellinen kuluerä on ollut kantatiehen 79 liittyvä käräjöinti maaoikeudessa. Maaoikeudessa käsiteltiin kantatiehen 79 liittyvää pohjaveden suojavallin korottamisasiaa ja pohjaveden korkeuteen liittyvää ilmiötä. Osuuskunta on joutunut pyytämään asiantuntija-apua lakipalveluja tarjoavalta yritykseltä maaoikeusprosessiin liittyen. Ely-keskus on korjannut tälle syksylle suojavallia. Pohjaveden
korkeuteen liittyen prosessia jatketaan Ely-keskuksen kanssa ja siihen tarvitaan myös asiantuntija-apua lakipalvelutyritykseltä. Nämä
kustannukset ovat noin 7.760 euroa. Summa sisältää oikeudenkäyntikuluja, lainopillista tarkastelua, hydrogeologista ja geologista tarkastelua sekä mahdollisen vaatimuksen esittämisen Ely-keskukselle.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää Kaukosen vesihuolto-osuuskunnalle 9.400 euron avustuksen tulvantorjuntakustannuksiin. Sen sijaan
oikeudenkäyntikuluihin kunta ei myönnä avustusta, koska vesihuolto-osuuskunnan tulee itse varautua mahdollisiin oikeudenkäyntikuluihin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 461
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Ahman askeleet - projektipäällikön valinta
364/01.01.01/2020, 200/00.01.05/2020
Khall 17.11.2020 § 461
Kittilän kunnassa on ollut sisäisesti haettavana Ahman askeleet projektipäällikön työsuhde ajalle 1.11.2020-28.2.2023. Ahman Askeleet
-hanke on Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 ohjelmasta rahoitettavaksi haettu Kittilän työpajan kehittämishanke. Kittilän työpajoja kehitetään kokonaisvaltaisesti neljän
erikseen määritellyn toisiinsa limittyvän työpaketin avulla. Työpaketeissa kehitetään yksilövalmennusta, yritysyhteistyötä, osatyökykyisten työmarkkina-asemaa sekä toteutetaan kierrätyspajapilotointi.
Hakuilmoituksen mukaisesti projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnoinnista sekä toimenpiteiden etenemisestä yhdessä työpajan
henkilöstön kanssa. Projektipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto.
Työtehtävässä toivottiin näkemystä yhteiskunnanpalveluiden vaikutuksesta yksilöön ja lähiyhteisöön, erinomaisia vuorovaikutus-ja verkostoyhteistyötaitoja, erinomaista paineensietokykyä ja ongelmanratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillista tiimi- ja verkostoyhteistyön osaamista.
Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan kokemusta työllisyydenhoidosta, kokemusta osatyökykyisten työelämävalmiuksien edistämisestä, tietämystä sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluista sekä tietotaitoa työpajatoiminnasta. Paikallisen toimintaympäristön tuntemus
ja hankehallinnon osaaminen katsotaan eduksi.
Palkkaus on KVTES:in mukaan.
Määräaikaan 29.10.2020 klo 14:00 tehtävään haki kaksi henkilöä
Sanna Kuusela ja Miia Ritola. Hakemukset oheismateriaalina. Haastattelut järjestettiin tiistaina10.11.2020 Teamsin kautta. Haastattelijoina toimivat vs. hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö.
Hakuilmoitus ja hakijoiden hakemusasiakirjat oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) valita Ahman askeleet projektipäällikön tehtävään ajalle
1.12.2020- 28.2.2023 Sanna Kuuselan soveltuvan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa ilmenneiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.
2) valita varalle Ahman askeleet projektipäällikön tehtävään Miia Ritolan
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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3) että tehtävässä maksettava palkkataso määräytyy Kvtes:in mukaisesti, tehtäväkohtainen palkka 3000 euroa /kk
4) tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika
5) valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 462
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 2.10.2020
76/10.00.01/2020
Khall 17.11.2020 § 462
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n kohdan 15 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Kiinteistöstä * * * * * * * * * * * * * * on tehty 2.10.2020 allekirjoitetulla
kauppakirjalla kiinteistön kauppa, jossa kaupan kohteena on ollut
noin 8,6 ha:n suuruinen määräala.
Määräalan ostajan asiamies on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä,
käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 2.10.2020 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa koskien kiinteistöstä * * * * * * * * * * * * * * ostettua määräalaa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 463
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Anomus rakentamisvelvoitteen lykkäämiseen
1/10.00.02/2020
Khall 17.11.2020 § 463
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, p. 040 581
1889)
Sami ja Eva Kovanen pyytävät Laturakan tontin rakentamisvelvoitteeseen lykkäystä vuoteen 2027 saakka hakemuksessa mainituilla
perusteilla.
Hakijat ovat ostaneet kunnalta tontin 28.6.2018 ja määräalasta on
sittemmin muodostettu kiinteistö Villa Catharina 261-409-38-312.
Kauppakirjan ehtojen mukaan ostajat sitoutuvat rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen, joka on vähintään 80 % kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta, kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen
voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän
käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi hakemuksesta pidentää tässä
tarkoitettuja rakennusaikoja. Mikäli ostajat maksavat kokonaisuudessaan vesihuollon ja sähkön liittymismaksut, vapautetaan ostajat rakentamisvelvollisuudesta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että rakentamisvelvoitteen lykkäämistä hakemuksessa mainituilla perusteilla vuoteen 2027 saakka ei myönnetä, sillä kiinteistön Villa Catharina 261-409-38-312 omistajilla on
mahdollisuus vapautua rakentamisvelvollisuudesta suorittamalla kokonaisuudessaan vesihuollon ja sähkön liittymismaksut 28.6.2021
mennessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 43
§ 119
§ 111
§ 464
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Valtuustoaloite, tievalaistus Lompolon kylään
185/10.03.01/2010
Teknlk 17.03.2020 § 43
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Lasse Lompolo on tehnyt valtuustoaloitteen tievalaistuksesta Lompolon kylään noin 2 kilometrin matkalle.
Perusteluina aloitteessa esitetään, että se edistäisi nuorison ja ikäihmisten turvallisempaa liikkumista valaistulla kylätiellä.
Toteutuneita kylien tievaloja valtion omistamien ja hoidettavien
maanteiden varteen on aikaisemmin toteuttanut valtio yksin tai valtio, kunta ja kyläyhdistys yhdessä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi tiedustella Ely-keskuksen liikennevastuualueelta, olisiko heillä perusteita toteuttaa yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa Lompolon kylään
tievalot.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 31.03.2020 § 119
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää
lähettää ELY-keskukselle lautakunnan esityksen mukaisen tiedustelun.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 29.10.2020 § 111
(Lisätietoja: Ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Tekninen lautakunta on lähettänyt 3.8.2020 Lapin ELY-keskukselle
aloitteen tievalaistuksen rakentamisesta maantielle 956 Lompolon
kylään.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 43
§ 119
§ 111
§ 464
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Lapin ELY-keskus on 25.9.2020 antamassaan vastauksessaan todennut, ettei Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri – vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2020-2023
sisälly tievalaistuksen rakentamista Kittilän kunnan alueelle.
Lapin Ely-keskuksen vastaus perusteluineen oheisena liitteenä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi, ettei Lapin
ELY-keskuksen suunnitelmiin vuosille 2020-2023 sisälly tievalaistuksen rakentamista Kittilän kunnan alueelle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 17.11.2020 § 464
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan ELY-keskukselta saaman
vastauksen, jonka mukaan Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2020-2023 ei sisälly tievalaistuksen rakentamista Kittilän kunnan alueelle
2) esittää valtuustolle, että se toteaisi aloitteen loppuun käsitellyksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

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

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 465
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Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/Ukonpuljun virkistysreitin sillan rakentaminen
(Diaarinumero 00957/20/5201)
48/10.03.01/2017
Khall 17.11.2020 § 465
Vaasan hallinto-oikeus on varannut Kittilän kunnalle luvan hakijana
tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen liitteenä olevan valituksen johdosta.
Kunnalle varataan vielä myöhemmin tilaisuus vastaselityksen antamiseen kaikkien asiassa annettujen vastineiden ja lupaviranomaisen
lausunnon johdosta.
Kunta on jättänyt oman 7.8.2020 päivätyn valituksen asiasta hallinto-oikeuteen aikaisemmin.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää vastineenaan seuraavaa:
1) että sillä ei ole huomautettavaa Lions Club Kittilä-Levi ry:n valituksen johdosta.
2) todeta, että silta on osa "Ukonpulju-Silta100" ulkoilureittiä (käyttöoikeusyksikkötunnus 000-2020-K6259) ja ulkoilureitti on merkitty
kiinteistörekisteriin 12.3.2020
3) todeta, että kunnan vs. ympäristösihteerin mukaan Ukonpuljun siltahankkeella ei ole Ounasjoen Natura-alueelle sellaisia vaikutuksia,
jotka voisivat merkittävästi heikentää sen suojelun perusteena olevia
luontoarvoja.
Ukonpuljun kevyenliikenteen sillan ja sen rakentamisen vaikutukset
Ounasjoen Natura-alueeseen katsotaan olevan olemattomia, sillä
silta voidaan rakentaa niin, että se ei vaikuta sillan alla virtaavan uoman virtaamiin ja siten suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin.
Siltapaikalla tai sen lähistöllä ei ole suojeluperusteena olevan laaksoarhon kasvupaikkoja.
Hankkeen mahdolliset vaikutukset arvioidaan epätodennäköisiksi,
joten varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi ei ole tarpeen.
Sillan rakennuspaikan lähistölle on suunnitteilla Kittilän kirkonkylää
tulvavahingoilta suojaava tulvavalli. Sillan ja sen rakentamisen kokonaisvaikutukset ovat erittäin vähäiset verrattuna tulvavallin vesien
tulva-aikaista kulkua ohjaavaan vaikutukseen, joten kevyen liikenteen silta ei lisää tulvavallirakenteiden mahdollisia vaikutuksia Ounasjoen Natura-alueeseen

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 465
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4) että kunnanhallitus pitäytyy muutoin aiemmin hallinto-oikeudelle
toimittamassaan valituksessa
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Pekka Rajalan esityksestä pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 466

18/2020

39

17.11.2020

Valtuustoaloite liikuntaneuvoston, -foorumin tai -jaoston perustamiseksi
346/00.00.01/2020
Khall 17.11.2020 § 466
Valtuutettu Akseli Erkkilä jätti KL:n, Vasemmiston ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen ns. liikuntaneuvoston,-foorumin tai -jaoston perustamisesta kunnan liikuntatoimeen.
Tämän tehtävänä olisi kunnan alueella toimivien urheiluseurojen ja
kunnan yhteistoiminnan järjestely.
Käytännön tasolla tämä tarkoittaisi yhteisiä tapaamisia urheiluseurojen ja liikuntasihteerin kesken.Tapaamisia voisi olla pari kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaan sivistystyön lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuvalmistelijana on liikuntasihteeri.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 467

18/2020
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17.11.2020

Valtuustoaloite pien-/paikallistuotannon tukimahdollisuuksien selvittämiseksi
345/14.03/2020
Khall 17.11.2020 § 467
Varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto jätti Vasemmiston, SDP:n ja KL:n
valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen otsikolla "Aloite pienpaikallistuotannon tukimahdollisuuksien selvittämiseksi".
Aloitteessa nostetaan esiin ruoan, materiaalien ja raaka-aineiden lähituotanto. Pientuotantoa on aloitteen mukaan vaikea saada kannattavaksi, joten kunnan tulisi selvittää mahdollisuuksia tukea aloittavia pientuottajia ja osuuskuntia, joiden kautta työllistyminen helpottuisi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen Kideve elinkeinopalveluille
valmisteltavaksi. Vastuuvalmistelijana on elinkeinojohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 468

18/2020
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17.11.2020

Valtuustoaloite/Ennaltaehkäisevän päihdehuollon lisääminen (raittiussihteerin viran
perustaminen)
343/01.01.00/2020
Khall 17.11.2020 § 468
Valtuutettu Tarmo Salonen jätti Perussuomalaisten valtuustoryhmän
puolesta valtuustoaloitteen ennaltaehkäisevän päihdehuollon lisäämisestä perustamalla raittiussihteerin virka tai yhdistämällä virka
nuorisosihteerin tai kulttuurisihteerin toimenkuvaan. Perusteena on
päihdevalistuksen lisäämistarve niin huumausaineita kuin alkoholin
käyttöä koskien.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi vapaan sivistystyön lautakuntaan. Vastuuvalmistelijana on vs. sivistystoimenjohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 469

18/2020
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17.11.2020

Valtuustoaloite vanhan pappilan ostamisesta nuorisotoiminnan käyttöön
344/10.00.01/2020
Khall 17.11.2020 § 469
Valtuutettu Markku Mäkitalo jätti Keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen vanhan pappilan ostamisesta kunnan nuorisotoiminnan käyttöön. Asian valmistelusta tekee kiireisen se, että kiinteistöä ollaan liittämässä kaukolämpöverkkoon.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteluun. Vastuuvalmistelijana tekninen johtaja. Asian valmistelussa tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä nuorisotoimen kanssa ja
pyydetään tarvittaessa lausunto vapaan sivistystyön lautakunnalta.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen poistui kokouksesta esteellisenä.
Jäsen Vuokko Mäntymaa poistui kokouksesta esteellisenä.
Varajäsen Juha Toivola poistui kokouksesta esteellisenä.
Kaikilla yhteisöjääviys, syynä jäsenyys kirkkovaltuusto ja jäsenyys
kirkkoneuvosto. He eivät osallistuneet asiasta käytävään keskusteluun tai päätöksentekoon.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
TARKASTAMATON PYKÄLÄ

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 470

18/2020
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17.11.2020

Valtuustoaloite/Kuntalaisten työllistäminen uuden koulun rakennusvaiheessa
74/12/2020
Khall 17.11.2020 § 470
Valtuutettu Jukka Poti jätti Kokoomuksen ja OMK:n valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen kuntalaisten työllistämisestä uuden
koulun rakennusvaiheessa.
Perusteluissa todetaan koronaepidemian vaikuttaneen negatiivisesti
moniin aloihin ja työllistyminen on vaikeutunut. Aloitteessa esitetään
kuntalaisten voimavarojen kartoittamista ja esimerkiksi urakan pilkkomista. Monilta aloilta on jääty työttömiksi ja mahdollisia avustavia
töitä rakennuksella voisi olla monipuolisesti tarjolla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä tekninen johtaja. Asian valmistelussa
tehdään yhteistyötä kunnan työnsuunnittelijan kanssa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 471

18/2020
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17.11.2020

Valtuustoaloite/Asiointitunti (lapsille maksuton päiväohjelma)
99/05.07.05/2020
Khall 17.11.2020 § 471
Valtuutettu Jukka Poti jätti Kokoomuksen ja OMK:n ja valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen, että kartoitetaan mahdollisuus järjestää lapsille maksutonta päiväohjelmaa noin tunnin ajan kerran viikossa, jolloin lasten vanhemmat voivat hoitaa asioitaan.
Lapset voisi jättää aikuisten valvontaan vaikka satuhetkeen tai jumppatuokioon. tämä hetki onnistuisi hyödyntäen päiväkotien henkilökuntaa tai koulunkäyntiavustajia tai muita ammattilaisia. Kokoontumisia voisi järjestää kirjaston tai urheiluhallin tiloissa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi vapaan sivistystyön lautakuntaan. Vastuuvalmistelijana varhaiskasvatuspäällikkö yhdessä sivistystoimenjohtajan kanssa.
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Lähetetään aloite valmisteltavaksi koululautakuntaan, esitys muutoin
ennallaan.
Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 472

18/2020
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17.11.2020

Valtuustoaloite/Kaivoslain uudistaminen
342/03.03/2020
Khall 17.11.2020 § 472
Valtuutettu Inkeri Yritys jätti OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen otsikolla "Kaivoslain uudistaminen". Aloitteessa pyydetään pikaisesti vaikuttamaan käynnissä olevan kaivoslain valmisteluun.
Kaivosveroon liittyviä kysymyksiä ei tulisi irrottaa kaivoslain kokonaisuudistuksesta, sillä uhkana on, että kaivosveroa ei saada lakiin
enää tällä hallituskaudella. Aloitteen mukaan lakiin tulisi sisällyttää
vuotuinen korvaus sille kunnalle, jonka alueella kaivosalue sijaitsee.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimen valmisteltavaksi. Vastuuvalmistelijana toimii vs. hallintojohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 473

18/2020
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17.11.2020

Valtuustotaloite/Koulukeskuksen rakentaminen puusta
74/12/2020
Khall 17.11.2020 § 473
Valtuutettu Inkeri Yritys jätti OMK:n Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta valtuustoaloitteen, että selvitetään mahdollisuus rakentaa suunnitteilla oleva koulukeskus puusta.
Perusteluissa todetaan, että puu on kotimainen raaka-aine ja puusta
rakentamalla saadaan oppilaille terveellinen oppimisympäristö. Puulla on ekologisia, käytännöllisiä ja terveyttä edistäviä ominaisuuksia.
Puurakentamisessa on ilmennyt vähemmän sisäilmaongelmia, puu
on kestävää ja ympäristöystävällisestä rakennusmateriaalia.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuvalmistelijana on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 474

18/2020
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17.11.2020

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall
17.11.2020
Khall 17.11.2020 § 474
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.
10.11.2020 mennessä on valmistuneet seuraavat lautakuntien,
jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:
- koululautakunta 29.10.2020
- tekninen lautakunta 29.10.2020
- kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta
28.10. - 10.11.2020
Oheismateriaali
- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista
- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 28.10. - 10.11.2020
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 474
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

17.11.2020
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KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 448 - 452, 456, 459 ja 464 - 474
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Muutoksenhakukielto
§ 462
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus
§:t 453 - 455, 457, 458, 460, 461 ja 463
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/Kunnanhallitus
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin
pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

