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Tiedoksi saatettavat
Teknlk 29.10.2020 § 108
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 25.9.-22.10.2020.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
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Teknisen lautakunnan kokoukset
Teknlk 29.10.2020 § 109
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokousajan ja -paikan (127 §). Kokous pidetään myös, milloin 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. Hallintosäännön 128 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksen tekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimien päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteessä tai
oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään
merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla
on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat saaneet kannettavat tietokoneet sähköistä kokouskäytännettä varten.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää, että tekninen lautakunta kokoontuu eri kutsusta.
Kokouspaikkana on kunnanvaltuuston kokoushuone tai muu kokoushuone kunnantalolla.
Lautakunta siirtyy käyttämään sähköistä kokouskäytännettä.
Teknisen lautakunnan kokouskutsu ja esityslista tulee lähettää vähintään viisi (5) päivää ennen lautakunnan kokousta sähköiseen kokouskäytänteeseen jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Viikonlopun päivät sisältyvät laskennallisiin päiviin.
Esityslistat lähetetään sähköpostilla lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä laitetaan kunnan
www.-sivuille.
Lautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa päätettynä ajankohtana ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirPöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Teknisen lautakunnan toteutumavertailu 1.1.-30.9.2020
Teknlk 29.10.2020 § 110
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hallintokuntien tulee säännöllisesti tarkkailla talousarvion käyttöä lautakuntien kokouksissa.
Oheismateriaalina teknisen lautakunnan toteutumavertailu ajalta
1.1.-30.9.2020.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää merkitä tiedoksi toteutumavertailun ajalta
1.1.-30.9.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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31.03.2020
29.10.2020

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.
Lapin ELY-keskus on 25.9.2020 antamassaan vastauksessaan todennut, ettei Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri – vas-
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tuualueen 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.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Lapin Ely-keskuksen vastaus kunnan tiedusteluun
tievalaistuksen rakentamisesta maantielle 956 Lompolon
kylään
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Kuntalaisaloite kevyenliikenteenväylä Tepsan kylään välille hautausmaa-kunnanraja
23/10.03.01/2018
Teknlk 24.10.2018 § 92
Tepsan kyläläiset ovat laatineet vapaamuotoisen kuntalaisaloitteen
koskien kevyenliikenteen väylän rakentamista. Aloite on lähetetty
Kittilän kunnan käsiteltäväksi. Aloitteessaan allekirjoittaneet henkilöt
vaativat väylän rakentamista Tepsan kylän kohdalle välille hautausmaa - kunnanraja.
Aloitteen perusteeksi esitetään tien vilkasta liikennettä sekä erityisesti raskaan liikenteen runsasta määrää. Lisäksi perusteiksi tuodaan tien huono geometria: kapeus, mäkisyys ja kaarteisuus.
Tepsan kylän läpi kulkee valtion hallinnoima maantie nimeltään kantatie 80 Sodankylä-Kittilä. Aloitteen mukainen väylä sijoittuisi ko. tien
välittömään läheisyyteen. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen
yleisen tien varteen kuuluu ELY-keskuksen toimivaltaan.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää lähettää kuntalaisaloitteen Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueelle käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Teknlk 29.10.2020 § 112
(Lisätietoja: Ts.yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)
Kittilän kunta on lähettänyt 26.10.2018 Lapin ELY-keskukselle aloitteen kevyenliikenteenväylän rakentamisesta kantatielle 80 Tepsan
kylään, välille Tepsan kylän hautausmaa – Kittilän kunnanraja.
Lapin ELY-keskus on 9.11.2018 antamassaan vastauksessaan todennut, ettei uusia päällystyskohteita alueelle ole suunniteltu toteutettavaksi lähivuosina.
Lapin Ely-keskuksen vastaus perusteluineen oheisena liitteenä.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta toteaa, ettei Lapin ELY-keskuksen suunnitelmiin sisälly kevyenliikenteenväylän toteuttaminen Tepsan kylän alueelle.
Päätös:
Tekninen johtaja lisäsi esitykseensä, että kuntalaisaloite on loppuun
käsitelty sekä saatetaan asia kuntalaisaloitteen tekijälle tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ELY-keskuksen vastaus kuntalaisaloitteeseen kevyen
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Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätöksestä 28.9.2020 § 31/2020 /
Katualueen vuokraaminen
58/10.03.01/2020
Teknlk 29.10.2020 § 113
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Alakerta Oy ja Duottaris Oy ovat 7.10.2020 saapuneella sähköpostiviestillä tehneet oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan päätöksestä
28.9.2020 § 31/2020 koskien Alakerta Oy:n ja Duottaris Oy:n katualueen vuokrahakemusta.
Päätös, johon oikaisua haetaan (Tekninen johtaja 28.9.2020 §
31/2020)
Katualueen vuokrahakemus Alakerta Oy ja Duottaris Oy
Alakerta Oy ja Duottaris Oy hakevat jatkoa terassialueen vuokrasopimukseen. Vuokrasopimus olisi tarkoitus muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin vähintään
marraskuun alkuun asti. Hakija ovat järjestämässä useampaa tapahtumaa lokakuun aikana ja terassi olisi tarpeellinen näitä tapahtumia
varten. Vuokrattava alue on 44 m2.
Ko. katualueen määräaikaisesta vuokraamisesta on tehty teknisen
johtajan päätös 17.6.2020 § 7. Päätöksen mukaan hakijoille vuokrattiin määräajaksi 30.9.2020 saakka, kooltaan 4 x 11m suurunen katualue, rajoittuen Kiinteistö Oy Kuningaskotkan rakennukseen hakemuksen mukaiselle paikalle. Päätöksen mukaan vuokra-alue tulee
rajata köydellä, muutoinkin vuokra-alueella ei voi toteuttaa kiinteitä
rakenteita, vaan irtokalusteet tulee olla helposti siirrettäviä. Alueen
käyttöönotto edellytti erillisen vuokrasopimuksen tekemistä.
Terassi on rakennuttu päätöksen ja sopimuksen vastaisesti.
Rakennustarkastaja on käynyt tarkastamassa terassin paikanpäällä
ja todennut seuraavaa:
”Rakennetut terassirakenteet eivät ole katualueen määräaikaisen
vuokraamispäätöksen mukaisesti kevytrakenteisia ja helposti pois
siirrettävissä. Rakenteet voivat olla paikoillaan kesäkauden
30.9.2020 asti kuten määräaikaisessa vuokrauspäätöksessä on sovittu. Terassit tulee poistaa käytöstä kokonaisuudessaan 9.10.2020
mennessä. Mikäli Alakerta Oy ja Duottaris Oy haluavat terasseille
pysyvän luvan, on heidän haettava terasseille poikkeamislupa. Mahdollisen myönteisen poikkeamisluvan jälkeen haetaan terasseille
varsinainen lupa toimenpidelupana”
Em. on ilmoitettu sähköpostilla tiedoksi Alakerta Oy:lle 30.7.2020.
Alue ei sisälly kunnanhallituksen määrittämiin vuokrattaviin katualueisiin. Tämän johdosta aiempi hakemus on käsitelty määräaikaisena. Uusien mahdollisten terassialueiden paikkojen inventointi on
Pöytäkirjan tarkastajat:
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vireillä. Uusien terassialueiden sijoittamiseen vaikuttaa mm. pelastustiet, katualueiden talvikunnossapito, ihmisten ja muun liikenteen
toimivuus ja turvallisuus.
Päätös:
Vuokrasopimusta ei jatketa. Perusteena 17.6.2020 § 7 päätöksen
vastaisesti rakennettu terassi ja rakennustarkastajan määräys poistaa terassi.
Oikaisuvaatimuksen pääasiallinen sisältö
Yhtiöt vaativat oikaisua teknisen johtajan päätökseen 28.9.2020 §
31 koskien katualueen vuokrauksen jatkamista 1.10.2020 alkaen.
Yhtiöiden oikaisuvaatimuksessa selitellään eri syitä miksi yhtiöt eivät
ole toteuttaneet terassia kunnan vuokraamalle Kappeliaukion katualueelle. Perusteina yhtiöt ovat esittäneet mm. huomanneensa terassin rakennushetkellä kadun olevan epätasainen, jonka vuoksi terassi oli pakko laudoittaa ja edelleen asiakkaiden turvallisuuden
vuoksi terassi on jouduttu rajaamaan lauta-aidalla. Yhtiöt ilmoittavat
päätyneensä em. ratkaisuun kiinteistöyhtiön vaatimuksesta, jotta terassista tulee edustava ja alueeseen sopiva. Oikaisuvaatimuksen
mukaan kiinteistöyhtiö antoi hyväksynnän tämän kaltaiselle terassille. Lisäksi yhtiöt ilmoittavat aloittaneensa terassin laajentamisen ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista vedoten koronaviruksen aiheuttamiin hallituksen ja AVIn ohjeisiin asiakaspaikkojen väljiin järjestämisiin.
Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös tyytymättömyys rakennustarkastajan ilmoitukseen koskien todennäköisesti rakennustarkastajan
edellä mainittua sähköpostiviestiä 30.7.2020 Alakerta Oy:lle.
Yhtiöt kokevat, että heitä kohdellaan erittäin epätasa-arvoisesti ja
viittaavat Bar Cafe Kodan Kappeliaukiolla olevaan terassiin sekä siihen, että mikäli heidän terassi pitää purkaa niin miksi Bar Cafe Kodan terassi saa olla paikoillaan.
Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että yhtiöiden terassi ei aiheuta heidän mielestään mitään estettä ja ongelmia heidän liikkumiselle.
Yhtiöiden mukaan tämän hetkinen toiminta on syrjintää heitä kohtaan ja yhtiöt ilmoittavat, etteivät tule purkamaan terassia ennen kuin
heidän oikaisuvaatimuksensa on käsitelty.
Yhtiöiden oikaisuvaatimus oheismateriaalina.
Asian taustaa

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 113

9/2020

14

29.10.2020

Alakerta Oy:lle ja Duottaris Oy:lle (jäljenmpänä Yhtiöt) on tehty katualueen määräaikaisesta vuokraamisesta teknisen johtajan päätös
17.6.2020 § 7. Hakemuksessaan Yhtiöt hakivat yhteisterassia Kappelinaukiolle. Hakemuksen mukaan terassi on 4 m x 11 m. Terassi
tulisi käyttöön 1.7.2020 ja olisi voimassa toistaiseksi. Yhtiöt ilmoittivat hakemuksessaan myös, että jos ei ole mahdollista rakentaa kiinteää terassi, alue rajataan naruilla.
Teknisen johtajan päätöksen (17.6.2020 § 7) esittelytekstissä todetaan, että Kappeliaukio on kunnan omistama yleinen tori/aukio, joka
on tarkoitettu kevyenliikenteen kululle ja oleskelulle. Alue ei sisälly
kunnanhallituksen määrittämiin, vuokrattaviin katualueisiin. Tämän
johdosta hakemusta käsitellään määräaikaisena. Uusien mahdollisten terassialueiden paikkojen inventointi on työn alla. Pelastustie
kulkee myös torin kautta.
17.6.2020 § 7 päätöksen mukaan Yhtiöille vuokrataan määräajaksi
30.9.2020 saakka kooltaan 4m x 11m suuruisen katualueen rajoittuen Kiinteistö Oy Kuningaskotkan rakennukseen hakemuksen mukaiselle paikalle. Vuokra-alue tulee rajata köydellä, muutoinkin vuokra-alueella ei voi toteuttaa kiinteitä rakenteita vaan irtokalusteet tulee
olla helposti siirrettäviä. Alueen käyttöönotto edellyttää erillisen
vuokrasopimuksen tekemistä tämän päätöksen saatua lainvoiman.
Vuokra on 5 €/m2/kk eli yhteensä 220 €/kk ja se peritään molemmilta hakijoilta puoliksi.
Em. päätöksen mukainen osapuolten välillä allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaan vuokra-alue tulee rajata köydellä, muutoinkin
vuokra-alueella ei voi toteuttaa kiinteitä rakenteita vaan irtokalusteet
tulee olla helposti siirrettäviä. Vuokrasopimuksen mukaan vuokra-alue tulee siistiä vuokrakauden päätyttyä. Vuokrasopimus on
päättynyt 30.9.2020. Vuokra-alueelta ei ole siistitty vuokrasopimuksen mukaisesti vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen vaan alueella on edelleen Yhtiöiden rakentamat terassirakenteet.
Yhtiöt ovat hakeneet jatkoa terassialueen vuokrasopimukseen
2.9.2020 saapuneella hakemuksellaan, Hakemuksen mukaan vuokrasopimus olisi tarkoitus muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi,
mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin vähintään marraskuun loppuu
asti. Hakijat ovat järjestämässä useampaa tapahtumaa lokakuun aikana ja terassi olisi tarpeellinen näitä tapahtumia varten.
Hakemuksesta on tehty teknisen johtajan päätös 28.9.2020 § 31/.
Päätöksen mukaan vuokrasopimusta ei jatketa. Perusteena on
17.6.2020 § 7 päätöksen vastaisesti rakennettu terassi ja rakennustarkastajan määräys poistaa terassi.
Tekninen johtaja:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lautakunta päättää hylätä Alakerta Oy ja Duottaris Oy:n
oikaisuvaatimuksen perusteettomana, koska


vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole ollut perusteita, koska terassi on rakennettu teknisen johtajan päätöksen 17.6.2020 § 7 ja
allekirjoitetun vuokrasopimuksen vastaisesti, minkä yhtiötkin ovat
oikaisuvaatimuksessaan myöntäneet



alue ei sisälly kunnanhallituksen määrittämiin vuokrattaviin katualueisiin eikä näin ollen ympärivuotinen vuokraus tule kyseeseen
eikä vuokrausta voida harkita ennen kuin vireillä oleva Levikeskustan katutilojen uusien terassialueiden inventointi/selvitys valmistuu



yhtiöiden mainitsemalla Bar Cafe Kodalla on voimassa oleva katualueen vuokrasopimus eikä se liity mitenkään oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen



hallituksen ja AVI:n koronaohjeet eivät oikeuta rakentamaan terassia vastoin kunnan päätöstä ja vuokrasopimusta

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 106
§ 114
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Investointiosa 2021
77/02.02/2020
Teknlk 02.10.2020 § 106
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Kittilän kunnan talousarvioesityksen 2021 investointiosa pitää sisällään myös suunnitteluvuodet 2022-2023.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää omien hankintojen osalta esittää vuoden 2021
investoinnit kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Lautakunta päätti yksimielisesti, että investoinnit palautetaan valmisteluun lautakunnan tekniselle johtajalle antamin ohjeistuksin.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 16:01-16:07.
__________
Teknlk 29.10.2020 § 114
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää omien hankintojen osalta esittää vuoden 2021
investoinnit kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Tekninen johtaja esitti seuraavat muutoksen ja lisäyksen investointeihin jotka lautakunta hyväksyi yksimielisesti.
97524 Työpajan saneeraus ja laajennus
Muutetaan summaksi 150.000 e.
97543 Koivukoti
Yläpohjan höyrysulkun päättäminen 20.000 e.
Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan investoinnit seuraavilla muutoksilla:
92305 Ateriapalvelut, terveyskeskuksen uuni 10.000 e vuodelle
2021 ja 10.000 e vuodelle 2022.
Allergiakeittiön irtaimisto 50.000 e siirrettiin vuodelle 2023 yläkoulun
yhteyteen.
92301 Liikenneväylät, puominosturi muutetaan puominosturiautoksi
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 106
§ 114
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02.10.2020
29.10.2020

100.000 e.
94124 Rakkavaarantien perusparantaminen
Siirretään kaikkia Rakkavaarantien perusparantamisen osa-alueet
vuodella eteenpäin.
94141 Tievan ja Alatievan katujen saneeraus
Siirretään vuodella eteenpäin.
94144 Levisalmentien saneeraus
Siirretään vuodella eteenpäin.
94145 Levijärven katujen saneeraus
Siirretään vuodella eteenpäin.
94148 Kätkäntien alkuosan saneeraus
Siirretään vuodella eteenpäin.
95301 Vesireitit / Kapsajoki-hanke
Ahti Ovaskainen esitti, että hanke siirrettään aloitettavaksi vuonna
2021. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti mikäli valtionapu
kohteelle myönnetään.
Joustokaukalo, tekojäälaitteisto sekä Isovaara - Totovaara hiihtoreitti esitetään kunnanhallitukselle suunnitteluvuosille.
97116 Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalitilat
Lisätään maininta siirrettävästä sosiaalitilasta.
97500 Kunnanvirasto
Muutetaan vuodelle 2021 summaksi 200.000 e ja 2022 vuodelle
50.000 e.
97536 Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrakentaminen
Muutetaan summaksi 25.000 e.
97509 Sirkan koulu, keittiön laajennus
Allergiakeittiö poistettiin Sirkan koulun kohdalta investointiohjelmasta ja siirrettiin yläkoulun saneerauksen yhteyteen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 115
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Teknisen lautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
Teknlk 29.10.2020 § 115
Teknisen lautakunnan osastokohtainen vuoden 2021 talousarvioehdotus perusteluineen ja tavoitteineen sekä kustannuspaikkakohtainen talousarvion numero-osa ovat tämän esityslistan ja pöytäkirjan
oheismateriaalina.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2021
sekä esittää talousarvion perusteluineen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen seuraavilla muutoksilla:
Ravintopalvelut
Tekninen johtaja lisäsi kohtaan kalusto ja välineistö 4580 Pääskylänniemen keittiön kustannuspaikalle 80810 määrärahan uuden tiskikoneen hankintaan 7.500 e.
Lautakunta edellytti ravintopuolelle sanallisia tavoitteita ja perusteluita tarkemmin.
Teknisen toimen hallinto
Tarkistetaan toiminnan kysynnän ja laajuustietojen tp 2019, ta 2020
luvut sekä rakennusmestarin osuus poistettiin tp 2019 ja ta 2020.
Yhdyskuntasuunnittelu
Puheenjohtaja Marita Toivanen teki esityksen, että sanalliset tavoitteet ja perustelut kohdan ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä:
Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja
rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja
rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja
sisältövaatimuksista. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan
kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat
kuntastrategian luonto ja edelläkävijyys arvoja.
Raili Fagerholm kannatti Toivasen esitystä.
Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen
kannalla, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka ovat Marita Toivasen esityksen kannalla, äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä ”jaa”-ääniä annettiin kaksi (2), ”ei”-ääniä seitsemän (7).
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 115

9/2020
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29.10.2020

Jaa-ääniä antoivat Outi Marttila ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Juha Hettula, Pirkko Jauhojärvi, Kai Jussila,
Veikko Siitonen, Vuokko Mäntymaa ja Marita Toivanen.
Äänin 7 – 2 Marita Toivasen esitys tuli päätökseksi.
Liikenneväylät
Tekninen johtaja tarkensi kohdassa Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot kohdassa Katuvalaisimien määrän.
Yksityisteiden avustuksiin kustannuspaikalle 80202 momentille 4740
muutettiin määrärahaesitykseksi 130.000 e.
Vesi- ja jätehuolto
Kustannuspaikalle 80512 Maankaatopaikat lisättiin momentille 4580
kalusto ja välineistö kameravalvontaa varten 10.000 e.
Muu toiminta
Lisättiin sanallisiin tavoitteisiin: Tehostetaan myytävien tonttien näkyvyyttä paikan päällä ja netissä.
Kiinteistöhallinta
Rakennusammattimiehet; määrä 5 vuosina 2021 - 2023.
Kustannuspaikalle Kiinteistöpalveluiden hallinto 81000 momentille
4345 toimisto- ja asiantuntijapalveluihin lisättiin 20.000 euroa kiinteistöstrategian laadintaa varten sekä lisättiin asia Tavoitteen kohteen määrittely:
- Kiinteistösalkutus TAES 2021
- Kiinteistöstrategia valmis TS 2022
Tekninen lautakunta yhteensä
Lisättiin kohtaan 4. Kehittämistoimenpiteet, käynnistetään kiinteistöstrategian laadinta.
Kohta 5. Riskit ja niiden hallinta, turvataan toimistopalveluihin riittävät resurssit.
Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 14:55 - 15:07.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 17:07 - 17:20.
Ravintopalvelupäällikkö Eija Heikkinen asiantuntijana tämän pykälän
aikana klo 13:37 - 14:13.
Ts. yhdyskuntainsinööri Arto Leppäjärvi asiantuntijana tämän
pykälän aikana klo 15:17 - 16:46.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4
Liite 5

Teknisen lautakunnan talousarvio 2021
Teknisen lautakunnan talousarvio 2021, numero-osa

KITTILÄN KUNTA
Tekninen lautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
§ 115

29.10.2020
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Koirasuvannon yksityistien kunnossapitoavustushakemus
101/02.05.01/2020
Teknlk 29.10.2020 § 116
(Lisätietoja: Ts. yhdyskuntainsinööri p. 0400 862 532)
Koirasuvannon yksityistie hakee 19.3.2020 saapuneella anomuksellaan kunnossapitoavustusta vuodelle 2020. Tiekunnan mukaan “tietä käytetään yleisesti läpikulkutienä kuljettaessa Kenttälästä Kittilän
kirkonkylään ja lisäksi kuljettaessa Kiistalan tiestä Pakatille, jossa on
asuntoja pääasiassa kaivoksen työntekijöille”. Lisäksi tiekunta toteaa
hakemuksessaan, että “tietä on pidetty auki koko vuoden sillä perusteella, kun on saatu avustusta Kittilän kunnalta tien talviaukipitoon.
Tien talviaukipito maksaa tiekunnalle 3.500 €/vuosi ja on puolet tien
kokonaiskustannuksista”.
Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.6.2019 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Hyväksytyn
avustusjärjestelmän avustusehtojen mukaan mm. yksityisteiden mukaiset avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta, sekä avustukset eivät koske metsäteitä ja
ns. oikoteitä. Avustuksissa ei enää erotella auraus- ja kesähoitoavustuksia, vaan ne yhdistetään yksityistien kunnossapitoavustukseksi.
Kunnanvaltuusto päätti 22.6.2020 § 67 lisätä yksityisteiden avustusehtoihin (26.9.2019 § 31) oikotiet, jos Lapin ELY-keskus on todennut
tien pysyvän asutuksen pääsytieksi.
Lapin ELY-keskus on kunnan pyynnöstä antanut lausunnon
26.10.2020 Koirasuvannon yksityistiestä. Lausunnon mukaan:
" Yksityistie on yksityistielain 83 §:n ja 84 §:n mukaan avustuskelpoinen, jos tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityisteitä koskevat tiedot on ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin kuin yksityistielain 50 §:ssä
edellytetään.
Mikäli Koirasuvannon yksityistien ko. tiedot ovat ajantasaiset, se on
avustuskelpoinen. Muita avustuskelpoisuuden kriteereitä ei enää
lainsäädännössä ole. Eikä esimerkiksi määritelmä pysyvän asutuksen pääsytie ole enää käytössä valtiolla. Kriteerit muuttuivat uuden
yksityistielain tultua voimaan."
ELY ei ota enää kantaa siihen, onko tie pysyvän asutuksen pääsytie, koska määritelmää ei ole enää valtiolla käytössä. Koirasuvannon
yksityistiellä on tiekunta ja sen tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 116

9/2020
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Koirasuvannon yksityistien pituus on 7,5 km, kunnossapitoavustuksen osuus on 1250 €/km eli yhteensä 9 375 €.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää todeta, että kunnanvaltuuston edellyttämä pysyvän asutuksen pääsytiemääritelmä ei valtiolla ole enää käytössä.
Näin ollen harkinnan siitä, onko tie pysyvän asutuksen pääsytie, tekee kunnan viranomainen, tekninen lautakunta. Lautakunta toteaa,
että Koirasuvannon yksityistie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tie
on yksityistielain 84 §:n mukaan avustuskelpoinen. Lautakunta päättää myöntää tiekunnalle kunnossapitoavustusta 9 375 €. Tiekunnan
tulee käyttää myönnetyt rahat kokonaisuudessaan tien kunnossapitoon. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että kunnanvaltuuston lisämäärärahapäätös 26.10.2020 § 120 on saanut lainvoiman.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

Koirasuvannon yksityistien kunnossapitoavustushakemus
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Kievanalehon yksityistien kunnossapitoavustushakemus
78/02.05.01/2020, 8/02.05.01/2019
Khall 10.03.2020 § 85
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kievanalehon yksityistie anoo 2.3.2020 saapuneella anomuksellaan
tien kunnossapitoa varten vuodelle 2020 10.000 euron avustusta.
Anomuksesta käyvät ilmi perustelut avustuksen hakemiselle.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että tekninen lautakunta valmistelee asian.
Päätös:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui esteellisenä
tämän asian käsittelyn ajaksi, koska toimii Kievanalehon yksityistien
puheenjohtajana.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 14.05.2020 § 55
(Lisätietoja: Tekninen johtaja, p. 040 5406 357)
Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.6.2019 § 31 päättänyt yksityisteiden avustusjärjestelmän 1.1.2020 lähtien. Hyväksytyn
avustusjärjestelmän avustusehtojen mukaan mm. yksityisteiden mukaiset avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta, sekä avustukset eivät koske metsäteitä ja
ns. oikoteitä.
Tekninen lautakunta on 21.2.2020 § 17 hylännyt Kievanalehontien
avustushakemuksen perusteella, että tie ei täytä avustusehtoja. Tien
vaikutusalueella ei ole vakituisia asukkaita ja kyseessä on ns. oikotie.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää hylätä Kievanalehon yksityistietä koskevan avustushakemuksen kunnanvaltuuston päättämän avustusjärjestelmän avustusehtojen vastaisena.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Tekninen lautakunta
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Marita Toivanen esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättäisi lisätä
24.6.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin oikotiet,
jos Lapin ELY-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen pääsytieksi. Kievanalehon avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn,
jos valtuusto muuttaa avustusehtoja ehdotetulla tavalla.
Raili Fagerholm kannatti Toivasen esitystä.
Outi Marttila kannatti teknisen johtajan esitystä.
Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen
kannalla, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka ovat Marita Toivasen esityksen kannalla, äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä ”jaa”-ääniä annettiin 2 kpl (Marttila,
Ovaskainen ), ”ei”-ääniä 6 kpl (Hettula, Jauhojärvi, Mäntymaa, Toivanen, Sieppi ja Fagerholm) ja "tyhjää" 1 kpl (Kenttälä).
Äänin 6 – 2 Marita Toivasen esitys tuli päätökseksi.
Outi Marttila ja Ahti Ovaskainen ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen perustuen teknisen johtajan pohjaesitykseen.
__________
Khall 19.05.2020 § 201
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättäisi lisätä 26.9.2019
§ 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin oikotiet, jos Lapin
Ely-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen pääsytieksi. Kievanalehon avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn, jos valtuusto muuttaa avustusehtoja ehdotetulla tavalla.
Käsittely:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen ilmoitti esteellisyydestään, syynä tielautakunnan puheenjohtajuus (asianosaisjääviys).
Hän poistui kokouksesta asian esittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Keskustelun kuluessa kunanhallituksen jäsen Outi Marttila esitti, että
asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Jäsen Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan palautusesitystä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kannatettu
esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, on suoritettava
äänestys. Se suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat uudelleen valmisteluun palauttamista, äänestävät EI.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila,
Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Antti Pekkala.
Äänin viisi (5)- kolme (3) , poissa yksi (1), päätettiin jatkaa asian käsittelyä.
Tämän jälkeen Outi Marttila esitti, että kunnanhallitus päättää hylätä
Kievanalehon yksityistien avustusanomuksen ja kehottaa hakemaan
siihen valtionavustusta.
Tuula Mertaniemi kannatti Marttilan vastaesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu vastaesitys on
suoritettava äänestys. Se suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattivat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Outi Marttilan esitystä, äänestävät EI.
Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva,
Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila,
Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa oli Antti Pekkala
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 5-3, poissa 1.
__________
Kvalt 22.06.2020 § 67
Päätös:
Asia käsiteltiin kokouksessa yhdentenätoista asiana.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui esteellisenä. Syynä että puolueettomuus vaarantuu.
Hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Jukka Ylisuvanto.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo.
Vastaesitys 1: varavaltuutettu Outi Marttila: OMK:n valtuustoryhmän
esitys: Hylätään Kievanalehon yksityistietä koskeva avustushakemus ja kehotetaan hakemaan siihen valtionavustusta.
Vastaesitys 2: Keskustelun kuluessa valtuutettu Marita Toivanen
esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Valtuutettu Sakari Kautto kannatti Toivasen esitystä.
Vastaesitys 3. varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi esitti, että palautetaan
valmisteluun. Valtuutettu Inkeri Yritys kannatti Ylläsjärven esitystä.
Vastaesitys 4: valtuutettu Tarmo Salonen: Perussuomalaisten valtuustoryhmän lisäys kunnanhallituksen alkuperäiseen päätökseen:
ELY-keskuksen määrittelemiä pysyvän asutuksen oikoteitä pitää
kohdella yhdenvertaisuuslakiin perustuen tasapuolisesti kunnossapitoavustuksia käsiteltäessä.
Valtuutettu Marita Toivanen kannatti perussuomalaisten täydennystä
Puheenjohtaja Markku Mäkitalo totesi, että on tehty monta alkuperäisestä poikkeavaa kannatettua vastaesitystä.
On suoritettava äänestykset ja ne tehdään nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestys 1:Ensin äänestetään asian palauttamisesta.
Ne jotka kannattavat Toivasen esitystä, että jatketaan asian käsittelyä, äänestävät JAA.
Ne jotka kannattavat Ylläsjärven esitystä asian palauttamisesta valmisteluun, äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä, 8 ei-ääntä, 1 äänesti tyhjää ja
yksi oli poissa.
Jaa-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Kenttälä Toni, Korva Merja, Mäkitalo Markku,
Mäntymaa Vuokko, Ylisuvanto Jukka, Palosaari Raija, Pekkala Antti,
Rajala Pekka, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo,
Toivanen Marita ja Jokela Ville. Ei-ääniä antoivat Kangas Pentti, Ylläsjärvi Esa, Mertaniemi Tuula, Ovaskainen Ahti, Poti Jukka, Marttila
Outi, Vanhatalo Leena ja Yritys Inkeri. Tyhjää äänesti Nevalainen
Paula. Poissa oli Huilaja Tiina.
Eli äänin 17-8,1 tyhjää, päätettiin jatkaa asian käsittelyä.
Äänestys 2: Seuraavaksi äänestetään Outi Marttilan/OMK:n esitys
vastaan Tarmo Salosen/Perussuomalaisten esitys.
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Ne, jotka kannattavat Marttilan/OMK:n vastaesitystä, äänestävät
JAA.
Ne, jotka kannattavat Salosen/Perussuomalaisten esitystä, äänestävät EI.
Tässä äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä, 18 ei-ääntä, 1 äänesti
tyhjää ja yksi oli poissa.
Jaa-ääniä antoivat Kangas Pentti, Ylläsjärvi Esa, Mertaniemi Tuula,
Ovaskainen Ahti, Marttila Outi, Vanhatalo Leena ja Yritys Inkeri.
Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna,
Kautto Sakari, Kenttälä Toni, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Ylisuvanto Jukka, Nevalainen Paula, Palosaari Raija,
Pekkala Antti, Rajala Pekka, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Jokela Ville. Tyhjää äänesti Poti
Jukka. Poissa oli Huilaja Tiina.
Salosen/Perussuomalaisten esitys voitti äänin 18-7, 1 tyhjää.
Äänestys 3: Seuraavaksi äänestetään kunnanhallituksen alkuperäinen pohja vastaan Salosen/Perussuomalaisten esitys.
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen alkuperäistä esitystä äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Salosen esitystä, äänestävät EI.
Tässä äänestyksessä annettiin 19 ei-ääntä, 0 jaa-ääntä, 7 äänesti
tyhjää ja yksi oli poissa.
Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Fagerholm Raili, Kantola Susanna,
Kautto Sakari, Kenttälä Toni, Korva Merja, Mäkitalo Markku, Mäntymaa Vuokko, Ylisuvanto Jukka, Palosaari Raija, Pekkala Antti, Poti
Jukka, Rajala Pekka, Marttila Outi, Hangasvaara Sirkka, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Jokela Ville. Tyhjää äänestivät Kangas Pentti, Ylläsjärvi Esa, Mertaniemi Tuula, Nevalainen
Paula, Ovaskainen Ahti, Vanhatalo Leena ja Yritys Inkeri. Poissa oli
Huilaja Tiina.
Äänin 19-0, 7 tyhjää, päätökseksi tuli Tarmo Salosen Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta tekemä täydennetty esitys:
Lisätään 26.9.2019 § 31 yksityisteiden avustusjärjestelmän ehtoihin
oikotiet, jos Lapin Ely-keskus on todennut tien pysyvän asutuksen
pääsytieksi.
Kievanalehon avustushakemus otetaan uudelleen käsittelyyn.
ELY-keskuksen määrittelemiä pysyvän asutuksen oikoteitä pitää
kohdella yhdenvertaisuuslakiin perustuen tasapuolisesti kunnossapitoavustuksia käsiteltäessä.
__________
Teknlk 29.10.2020 § 117
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Kunnanvaltuusto päätti 22.6.2020 § 67 lisätä yksityisteiden avustusehtoihin (26.9.2019 § 31) oikotiet, jos Lapin ELY-keskus on todennut
tien pysyvän asutuksen pääsytieksi.
Lapin ELY-keskus on kunnan pyynnöstä antanut lausunnon
26.10.2020 Kievanalehon yksityistiestä. Lausunnon mukaan:
" Yksityistie on yksityistielain 83 §:n ja 84 §:n mukaan avustuskelpoinen, jos tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityisteitä koskevat tiedot on ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) niin kuin yksityistielain 50 §:ssä
edellytetään.
Mikäli Kievanalehon yksityistien ko. tiedot ovat ajantasaiset, se on
avustuskelpoinen. Muita avustuskelpoisuuden kriteereitä ei enää
lainsäädännössä ole. Eikä esimerkiksi määritelmä pysyvän asutuksen pääsytie ole enää käytössä valtiolla. Kriteerit muuttuivat uuden
yksityistielain tultua voimaan."
ELY-keskus ei ota enää kantaa siihen onko tie pysyvän asutuksen
pääsytie, koska määritelmää ei ole enää valtiolla käytössä. Kievanalehon yksityistiellä on tiekunta ja sen tiedot ovat ajantasaiset
yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
Kievanalehontien pituus on 7,9 km joten avustuksen osuus on 1250
€/km, yhteensä 9.875 €.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää todeta, että kunnanvaltuuston edellyttämä pysyvän asutuksen pääsytiemääritelmä ei valtiolla ole enää käytössä.
Näin ollen harkinnan siitä, onko tie pysyvän asutuksen pääsytie, tekee kunnan viranomainen, tekninen lautakunta. Lautakunta toteaa,
että Kievanalehon yksityistie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tie
on yksityistielain 84 §:n mukaan avustuskelpoinen. Lautakunta päättää myöntää tiekunnalle avustusta 9.875 €.Tiekunnan tulee käyttää
myönnetyt rahat kokonaisuudessaan tien kunnossapitoon. Päätös
on ehdollinen ja edellyttää, että kunnanvaltuuston lisämäärärahapäätös 26.10.2020 § 120 on saanut lainvoimainen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
108, 109, 110, 111, 112, 114, 115
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,
113, 116, 117
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.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

9/2020

31

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/ Tekninen lautakunta
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.
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