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Sivistystoimenjohtajan ajankohtaiset asiat / Tiedoksi saatettavat asiat
Vapsivlk 11.02.2021 § 1
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Vt. sivistystoimenjohtaja antaa alla olevista asioista ajankohtaiskatsauksen






Kirjaston remontti/tarveselvityksen tarve
Keskuskoulun suunnittelutilanne
Hallintosäännön tilanne ja jatkodelegoinnin tarve
Historiatoimikunnan työ ja Kittilän historiakirjan tilannekatsaus
Koulunuorisotyöntekijä

Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi Valtionavustuspäätös LAAVI/1679/2020
sekä Kittilän urheiluhallin mahdollinen varaaminen massarokotustapahtumaa varten keväällä 2021.
_________
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Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2021
Vapsivlk 11.02.2021 § 2
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa, miten
sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella
ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla
taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen
tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä.
Lautakuntia on pyydetty toimittamaan kunnanhallituksen käsittelyyn
selonteko alla olevista näkökulmista 16.3.2021 mennessä.
Laadittu selonteko sisältää seuraavat näkökohdat:
1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
3. Riskienhallinnan järjestäminen
4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
5. Sopimustoiminta
6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
7. Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
Vapaassa sivistystoimessa on valmistelu oheisen sisällysluettelon
mukainen selonteko, joka on liitteenä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä ja lähettää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi liitteen mukainen selonteko
sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2021.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021
Vapsivlk 11.02.2021 § 3
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Ohessa kunnanhallituksen (19.1.2021 § 5) päättämä talousarvion
täytäntöönpano-ohje
1. Yleistä
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 kokouksessaan 14.12.2020 § 135.
Kittilän kunnan hallintosäännön 66 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.
2. Käyttösuunnitelmien laatiminen ja hyväksyminen, vuosikello
Hallintosäännön 66 §:n mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman.Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa
toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Kunnanvaltuuston 14.12.2020 (§ 135) hyväksymän vuoden 2021 talousarvion mukaan (s.7) kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät
valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat
tammikuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on
laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole
tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei
käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen
viedä kunnanhallituksen, lautakunnan tai Kideven johtokunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat
näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.
Lautakuntien talousarviokäsittelyn jälkeen talousarvioesitykseen (sisältäen käyttösuunnitelmat) on tehty muutoksia (Kunnanhallitus
17.11.2020 § 452 ja 7.12.2020 § 478) kaikkien muiden lautakuntien
paitsi Kideven johtokunnan osalta. Muutosten osalta käyttösuunnitelmat tulee hyväksyttää ao. lautakunnissa.
Vuosikello
Toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian
jalkauttamiseksi ja päätöksenteon jäntevöittämiseksi vuosikellot helmikuun 2021 loppuun mennessä.
3. Talousarvion sitovuus
Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttäPöytäkirjan tarkastajat:
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mät määrärahat ja tuloarviot.
Talousarvion mukaan käyttötalousosan sitovuus valtuuston nähden
on toimialojen lautakuntataso nettona (toimintatuotot - toimintakulut
= toimintakate). Teknisen lautakunnan toimialueella kuitenkin
toteutuvaa toimintakatetta vertailtaessa talousarvioon ja arvioitaessa
tarvetta määrärahamuutoksille maankäyttömaksujen tuloutukset taseesta ja tonttien myynnit huomioidaan talousarviossa esitettyjen
lukujen mukaisena.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen
antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021 ja laatii
vapaan sivistystyön lautakunnan käyttösuunnitelman annetun ohjeen mukaisesti.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
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Vapaan sivistystyön lautakunnan käyttösuunnitelma 2021
Vapsivlk 11.02.2021 § 4
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)
Vapaan sivistystyön lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2021 - 2023 kokouksessaan 22.10.2020 § 35. Koululautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanhallituksessa (Khall 7.12.2020 § 478) koulutoimen talousarvioon
2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 tehtiin seuraavat muutokset:






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.
Kulttuuritoimesta poistettu 0,5 kulttuurikoordinaattorin henkilöstökulut, 16.389 euroa. Jäljelle jää määräraha 0,5 kulttuurikoordinaattorille.
Kirjaston palkkojen budjetointivirhe korjattu, vähennys henkilöstökuluissa 36.420 euroa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman
2021-2023 kokouksessaan 14.12.2020 § 135. Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2021 kokouksessaan
19.1.2021 §5.
Kunnanvaltuuston käsittelyn yhteydessä vapaan sivistystyön lautakunnan talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2021-2023 tuli
seuraavat muutokset. Muutokset koskevat sivistystoimen strategiaa
ja kehittämissuunnitelmaa 2019-2021, jonka vapaan sivistystyön
lautakunta oli hyväksynyt 19.12.2019 § 49 sekä kunnanhallitus hyväksyi 11.2.2020 § 37.
s.76:
Poistetaan seuraavat lauseet:
''Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii
perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijänä, delegoidaan
henkilöstöratkaisuvaltaa viranhaltijoille''
''Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan
uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.''
s.77:
Alimmaisesta laatikosta pois:
''Luottamusorganisaation uudistus, Lautakuntauudistus"
S.79:
Poistetaan lause:
''Tavoitteena on, että muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta
Pöytäkirjan tarkastajat:
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lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta
Muutosten jälkeen koko vapaan sivistystyön lautakunnan toimintatuotot ovat vuonna 2021 yhteensä 1 085 750 € ja toimintakulut -4
104 960 €. Vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakate vuonna
2021 on yhteensä -3 019 210 €. Koska numeeriset muutokset ovat
verraten pieniä, sivistystoimen toiminta säilyy lautakunnan hyväksymän talousarvion puitteissa.
Vapaan sivistystyön lautakunta on hyväksynyt vuosikellon jo talousarviokokouksen yhteydessä 22.10.2020 § 35. Liitteenä päivitetty vapaan sivistystyön lautakunnan vuosikello.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että kunnanhallituksen ja
-valtuuston hyväksymä koululautakunnan talousarvio 2021 toimii
vuoden 2021 vapaan sivistystyön lautakunnan käyttösuunnitelmana.
Vapaan sivistystyön lautakunta huomioi valtuuston tahdon mukaisesti sivistystoimen strategiaan kirjatut muutokset.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
__________
Vapsivlk 11.02.2021 § 5
(Lisätietoja: nuorisosihteeri puh. 040 571 2103 ja kulttuurisihteeri
puh. 040 568 1356)
( nuorisosihteeri 0405712103 )
Valistustyö kuuluu osana nuorisolaissa säädettyä nuorisotyön- ja
nuorisotoiminnan edistämistä. Nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien taitojen ja tietojen oppimista tuetaan monialaisella yhteistyöllä. Kestävä kehitys, terveet elämäntavat
sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ovat osana kunnallisen
nuorisotyön tavoitteita.
Nuorisotoimen kaikki tapahtumat ja toiminta on päihteetöntä. Nuorisotyöntekijät ja etsivät nuorisotyöntekijät tekevät päivittäin valitustyötä ja päihdeohjausta joko suoraan tai välillisesti. Lisäksi vuosittain
huomioidaan ennaltaehkäisevä päihde-ja mielenterveysviikko. Kaiken harrastustoiminnan tukeminen auttaa niin nuoria kuin aikuisia
päihteettömyyteen ja edistää mielenterveyttä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja suunnittelu on nykyisin
kunnissa hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä. Hyvinvointikoordinaattorin työnkuvaan kuuluu toimia mm. ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä kunnassa.Lähikunnista esim. Inarissa työskentelee hyvinvointikoordinaattori.
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Yhteistyö sosiaali- ja terveystyön ja vapaan sivistystyön välillä tulee
varmaan lisääntymään sote-uudistuksen myötä.
Oheismateriaalina THL:n Hyvinvointikoordinaattori kunnassa materiaali.
Vapaan sivistystyön lautakunta toteaa, että asia on ajankohtainen ja
tärkeä. Nykyään raittiusasioiden hoitamisessa puhutaan hyvinvointikoordinaattorista, joka huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä
alueellisten toimijoiden kanssa. Työ tehtävä voi olla osa-aikainen tai
kuntien yhteinen koordinaattori.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta toteaa valtuutettu Tarmo Salosen
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta jättämään valtuustoaloitteeseen seuraavaa. Ennaltaehkäisevä päihdehuolto on erittäin
tärkeää ja ajankohtainen.
Hyvinvointikoordinaattorin tehtävien hoitaminen otetaan valmisteluun tulevan taloussuunnitelman ja -arvion yhteydessä.Valmistelussa tule huomioida tuleva sosiaali- ja terveyshuollon
uudistus. Työtehtävä voi olla myös osa-aikainen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esitetään tämä kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle ja todetaan tämä aloite loppuunkäsitellyksi.
__________
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Kittilän Naisvoimistelijat ry:n avustushakemus
54/02.05.01/2021
Vapsivlk 11.02.2021 § 6
(Lisätietoja: liikuntasihteeri, puh. 040 573 1123)
Kittilän Naisvoimistelijat ry hakee vapaan sivistystyön lautakunnalta
avustusta liikuntavälinehankintoihin. Seura säilyttää välineitä Lukkarin alakoululla. Välineitä on kadonnut ja mennyt rikki. Kittilän Naisvoimistelijat ry on hiljattain hankkinut mm. slam ball -kuntopallon, käsipainoja, kahvakuulia sekä jumppakuminauhoja. Tositteet näistä
hankinnoista on esitetty liikuntatoimelle. Seura ilmoittaa tarvitsevansa lisäksi lasten liikuntavälineitä sekä lihaskuntoharjoitteluun tarkoitettuja tankoja ja levypainoja. Koronaepidemia on aiheuttanut seuralle taloudellisia menetyksiä, joten välinehankinnat rasittavat seuran
taloutta huomattavasti.
Haettava avustussumma on 600 euroa. Avustushakemus on kokonaisuudessaan esityksen oheismateriaalina.
Liikuntatoimi pitää Kittilän Naisvoimistelijat ry:n esittämiä välinehankintoja perusteltuina. Seuran aikuisryhmä kokoontuu kolme kertaa
viikossa pump-, step- ja kiertoharjoittelun merkeissä. Lisäksi seura
järjestää 4-12-vuotiaille lapsille ohjattua liikuntaa viikoittain. Lasten
ryhmissä leikitään liikunnallisia leikkejä sekä tutustutaan voimistelun
alkeisiin. Liikuntatoimi katsoo, että monipuolisten ja hyväkuntoisten
välineiden avulla seura kykenee järjestämään vaihtelevaa ja laadukasta liikunnallista toimintaa sekä lapsille että aikuisille.
Kittilän Naisvoimistelijat ry:n välinehankintoja ei ole huomioitu liikuntatoimen vuoden 2021 talousarviota laadittaessa. Liikuntatoimen talousarvioon on kuitenkin varattu 3 000 euron suuruinen määräraha
kalusto- ja välineistöhankintoja varten kustannuspaikalle 70203, menotilille 4580.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää hyväksytyn talousarvion puitteissa Kittilän Naisvoimistelijat ry:lle 600 euron suuruisen
avustuksen uusien liikuntavälineiden hankkimista varten. Avustus
maksetaan kustannuspaikalta 70203 Liikunta- ja urheilutoiminta,
menotililtä 4740 Avustukset yhteisöille.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kittilän Kotaveikot ry:n anomus koskien hiihtokeskuksen sähkökuluja
196/02.05.01/2016
Vapsivlk 11.02.2021 § 7
(Lisätietoja: liikuntasihteeri, puh. 040 573 1123)
Paikallinen hiihtoseura Kittilän Kotaveikot ry (KKV) esittää kunnanhallitukselle osoittamassaan anomuksessa, että Kittilän kunta ottaisi
seuran omistaman liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulut vastattavakseen. Anomus perusteluineen on esityksen oheismateriaalina.
Liikunta- ja hiihtokeskus sijaitsee Siitosessa, noin 20 kilometrin
päässä kirkonkylältä. Kittilän kunta on jo pitkään vastannut keskuksen sähkökuluista latuvalaistuksen osalta. Latuvalaistuksen lisäksi
sähkökuluja aiheutuu maalialueen valoista, tampparihallista, kuuluttamosta sekä toimitilarakennuksesta. KKV:lle aiheutuneet sähkökulut olivat vuonna 2019 noin 5 000 euroa.
Edellisen kerran tätä asiaa käsiteltiin kunnan päätöksentekoelimissä
alkuvuodesta 2018. Tuolloin vapaan sivistystyön lautakunta esitti yksimielisesti kunnanhallitukselle (Vapsivlk 16.022018 § 61), että kunta ottaisi liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulut kokonaisuudessaan
vastattavakseen vuoden 2018 alusta lukien.
Kunnanhallitus päätti (Khall 27.022018 § 74) myöntää KKV:lle 2 000
euron suuruisen avustuksen. Lisäksi kunnanhallitus linjasi, että "jatkossa mahdolliset avustukset hiihtokeskukselle tulee sisällyttää liikuntatoimen talousarvioon, jossa ne käsitellään yhdessä muiden liikuntapaikka-avustusten kanssa".
Vapaan sivistystyön lautakunnan ja kunnanhallituksen edellä mainitut päätökset ovat tämän esityksen oheismateriaalina.
Liikuntatoimi tulkitsee kunnanhallituksen edellä selostetun linjauksen
tarkoittavan sitä, että asiaa tulisi tarkastella ennen kaikkea avustusten näkökulmasta. Liikunta- ja hiihtokeskus on urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustusten piirissä.
Vapaan sivistystyön lautakunta myöntää ylläpitoavustukset vuosittain. Urheiluseurat toimittavat yhteenvedon omistamiensa ja ylläpitämiensä liikuntapaikkojen avustuskelpoisista kustannuksista. Näiden
yhteenvetojen perusteella lasketaan avustusprosentti, joka puolestaan määrittelee avustussumman suuruuden. Avustussääntöjen mukaan sähkökulut lasketaan avustuskelpoisiin kustannuksiin, joten tämän avustusmekanismin kautta kunta osallistuu jo tälläkin hetkellä
liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulujen ynnä muiden ylläpitokustannusten kattamiseen. Vuonna 2020 liikunta- ja hiihtokeskuksen ylläpitoavustus oli 4 390,90 euroa.
Keskuksessa järjestetään vuosittain Kittilän kunnanmestaruushiihPöytäkirjan tarkastajat:
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dot, Kittilän koululaismestaruushiihdot sekä pikkulasten Hippo-hiihdot. Lisäksi keskuksessa järjestetään muutaman vuoden välein Pohjois-Lapin koululaismestaruushiihdot. Seuraavaksi liikunta- ja hiihtokeskuksessa on tarkoitus ryhtyä järjestämään Musti-Cupin osakilpailuita sekä jokasyksyisiä maastojuoksutapahtumia. Suunnitteilla on
myös esimerkiksi kansalaisopiston hiihtokoululeiri sekä liikuntatoimen ja paikallisen 4H-yhdistyksen kesäsuunnistustapahtuma. Näiden tapahtumien lisäksi liikunta- ja hiihtokeskus on tärkeä lähiliikuntapaikka varsinkin Kuusajoen ja Siitosen kyläläisille. Keskuksen kiistattomat vahvuudet liittyvät maaston monipuolisuuteen. Keskus tarjoaa puitteet niin matalan kynnyksen kuntoilulle kuin korkean vaatimustason kilpatoiminnallekin.
Liikuntatoimi siis pitää liikunta- ja hiihtokeskuksen avustamista jatkossakin perusteltuna. Liikuntatoimi korostaa, että Kittilän Kotaveikot
ry:llä on jokakeväisen ylläpitoavustuksen lisäksi mahdollisuus hakea
myös erillistä kohdeavustusta liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökuluihin. Tällainen toimintatapa on linjassa kunnanhallituksen kolmen
vuoden takaisen päätöksen kanssa.
Liikuntatoimi esittää, että liikuntatoimi ja Kittilän Kotaveikot ry tarkastelisivat liikunta- ja hiihtokeskuksen tilannetta vuosittain esimerkiksi
loka-marraskuussa. Tämän tarkastelun perusteella KKV voi tarvittaessa hakea erillistä lisäavustusta vapaan sivistystyön lautakunnalta. Näin kyetään varmistamaan, että keskus pystyy tulevaisuudessakin tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita liikuntamahdollisuuksia.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle,
että
1) Kittilän kunta osallistuu liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulujen
kattamiseen ensisijaisesti avustusten kautta.
2) vapaan sivistystyön lautakunnalta haettavan jokakeväisen ylläpitoavustuksen lisäksi Kittilän Kotaveikot ry:llä on mahdollisuus hakea
lautakunnalta erillistä lisäavustusta, jotta liikunta- ja hiihtokeskus kykenisi tulevaisuudessakin tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita liikuntamahdollisuuksia.
Päätös:
Vt. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään siten, että Vapaan sivistystyön lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta ottaa hoidettavakseen Siitosen liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulut
kokonaisuudessaan vuoden 2021 alusta alkaen.
Vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Kuntalaisaloite koskien Pakatin hiihtolatua
218/10.03.01/2020
Vapsivlk 11.02.2021 § 8
(Lisätietoja: liikuntasihteeri, puh. 040 573 1123)
Susanna Hiltunen esittää 6.6.2020 päivätyssä kuntalaisaloitteessaan, että Pakatin asuinalueen läheisyyteen toteutettaisiin hiihtolatu.
Hiltunen perustelee aloitettaan mm. lasten liikuntamahdollisuuksiin
liittyvillä näkökohdilla. Aloite on kokonaisuudessaan esityksen oheismateriaalina.
Kuten aloitteessa todetaan, Levin ja kirkonkylän välinen latuosuus
sivuaa Pakatin asuinaluetta. Aloitteen laatija esittää, että Levin ja kirkonkylän välisen latuosuuden kunnostamisen yhteydessä latukone
kävisi kunnostamassa ladun myös Pakattiin.
Levin ja kirkonkylän välisen latuosuuden kunnossapidosta vastaa Oy
Levi Ski Resort Ltd. Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n välinen urakkasopimus on voimassa vuoteen 2024 saakka. Oy Levi Ski
Resort Ltd ryhtyy kunnostamaan Levin ja kirkonkylän välistä latuosuutta yleensä vasta helmikuun loppupuolella, koska Lapinkylä jäätyy hitaasti ja koska Nälkäjärvi tuottaa latuosuuden kunnossapitäjälle
joka talvi hankaluuksia.
Liikuntatoimen käsityksen mukaan Kittilän kunnan ja Oy Levi Ski Resort Ltd:n väliseen urakkasopimukseen ei ole mahdollista sisällyttää
ylimääräisiä latuosuuksia kesken sopimuskauden. Asia voidaan kuitenkin selvittää.
Liikuntatoimen latupuoli ei kykene tällä hetkellä ottamaan hoitaakseen uusia latuosuuksia. Liikuntatoimella on kirkonkylällä käytössään yksi latukone, joka on varsinkin kevättalvella täysin sidottu
muille reiteille. Liikuntatoimen vastuualue koostuu valaistusta ladusta, Ylävitosen lenkistä, Vaaran lenkistä, Honkavaaran kierroksesta,
Isovaaran lenkistä, Särestön reitistä sekä Narikan lenkistä. Kirkonkylän latuverkosto on tällä hetkellä laajuudeltaan sikäli optimaalinen,
että lähes koko verkosto ennätetään kunnostamaan yhdellä latukoneella tarvittaessa päivittäin.
Liikuntatoimi esittää yhtenä mahdollisuutena, että Pakatin hiihtolatu
toteutettaisiin esimerkiksi kirkonkylän kyläyhdistyksen kautta. Vapaan sivistystyön lautakunnalta voi hakea tätä tarkoitusta varten latuavustusta. Latuavustussääntöjen mukainen kilometrikorvaus on
2,20 euroa/km. Koko kauden maksimiavustus on 750 euroa. Vapaan sivistystyön lautakunnalta voi myös tarvittaessa hakea avustusta moottorikelkan perään kiinnitettävän reittilanan hankkimista
varten.
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Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin
laatiman selvityksen vastaukseksi Pakatin hiihtolatua koskevaan
kuntalaisaloitteeseen. Esitetään tämä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ja todetaan tämä aloite loppuunkäsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esitetään tämä kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle ja todetaan tämä aloite loppuunkäsitellyksi.
__________
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Salibandyliiton ja SBC Levi ry:n vetoomus
53/12.04.01/2021
Vapsivlk 11.02.2021 § 9
(Lisätietoja: liikuntasihteeri, puh. 040 573 1123)
Suomen Salibandyliitto ry ja paikallinen salibandyseura SBC Levi ry
ovat toimittaneet Kittilän kunnalle vetoomuksen koskien Kittilän urheiluhallin viime syksyn poikkeusjärjestelyitä.
Kittilän urheiluhalli oli viime syksynä poissa normaalikäytöstä noin
kolmen (3) kuukauden ajan. Päiväkoti Pikkumettä käytti urheiluhallia
väistötilana 5.8.2020-1.11.2020.
Suomen Salibandyliitto ry ja SBC Levi ry vetoavat, että "tulevaisuudessa pyrittäisiin varmistamaan seurojen elinvoimaisuus sekä liikkumisen ja harrastamisen edellytykset poikkeusolosuhteissakin ja liikuntapaikkojen sulkeminen tai käyttöönotto väistötilaratkaisuina muihin tarkoituksiin olisi vasta äärimmäisen viimeinen vaihtoehto".
Vetoomus kokonaisuudessaan liitteenä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta merkitsee Suomen Salibandyliitto
ry:n ja SBC Levi ry:n toimittaman vetoomuksen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3

Suomen Salibandyliiton ja SBC Levin vetoomus

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 466
§ 10

1/2021

18

17.11.2020
11.02.2021

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.
__________
Vapsivlk 11.02.2021 § 10
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Valtuutettu Akseli Erkkilä on jättänyt KL:n, vasemmistoliiton ja
SDP:n valtuustoryhmien puolesta liikuntaneuvoston, -foorumin tai
-jaoston perustamista koskevan valtuustoaloitteen.
Liikuntatoimi pitää valtuustoaloitetta tervetulleena liikuntapoliittisena
kehittämisehdotuksena. Liikuntatoimi on lähes päivittäin tekemisissä
paikallisten urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa. Yhteistyön tiivistämiselle on kuitenkin edelleen tarvetta. Yleisellä tasolla liikuntatoimi katsoo, että paikallishallinnon ja kolmannen sektorin tiivis yhteistyö palvelee kunnan kokonaisetua.
Valtuustoaloitteelle on löydettävissä vankka tuki myös Kittilän kuntastrategiasta sekä sivistystoimen kehittämissuunnitelmasta. Kuntastrategia korostaa osallisuuden merkitystä. Sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa puolestaan painotetaan, että parhaimmillaan yhdistysten ja kunnan vapaa-aikapalveluiden keskinäinen kumppanuus
rikastuttaa laaja-alaisesti koko paikallisyhteisöä.
Liikuntatoimi esittää, että aloitteen johdosta perustetaan rekisteröidyille urheilu- ja liikuntaseuroille suunnattu seurafoorumi, jonka liikuntasihteeri kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa. Luonteva
ajankohta on esimerkiksi maaliskuussa ennen urheiluseura-avustusPöytäkirjan tarkastajat:
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ten ja vakiosalivuorojen hakuprosesseja.
Liikuntatoimi katsoo, ettei seurafoorumista ole tarpeen tehdä virallista päätöksentekoelintä. Seurafoorumin näkemykset tulisi kuitenkin
ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon paikallistason liikuntapoliittisessa päätöksenteossa. Seurafoorumissa voidaan käsitellä mm.
avustuksia, varainhankintamahdollisuuksia, liikuntapalveluiden kehittämistarpeita, tilojen käyttöä, liikuntakulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä,
yhteisiä tapahtumia ja hankkeita sekä muita esille nousevia asioita.
Kittilän urheiluhalli tarjoaa seurafoorumin kokoontumisille viihtyisät
puitteet. Myös etätilaisuudet Teams-sovelluksen kautta ovat mahdollisia. Liikuntatoimi esittää, että seurafoorumin kokoontumisista laaditaan muistio, joka esitellään vapaan sivistystyön lautakunnalle esimerkiksi tiedoksi saatettavien asioiden yhteydessä.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin
laatiman selvityksen vastaukseksi liikuntaneuvoston, -foorumin tai
-jaoston perustamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Edelleen lautakunta päättää, että aloitteen johdosta perustetaan paikallisille rekisteröidyille urheilu- ja liikuntaseuroille suunnattu seurafoorumi, jonka liikuntasihteeri kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esitetään tämä kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle ja todetaan tämä aloite loppuunkäsitellyksi.
__________
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Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtovuoro kirkonkylän valoladulle
36/12.04.02/2020
Vapsivlk 14.02.2019 § 4
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Ounasjokilaakson kennelkerho on toivonut valjakkohiihtovuoroa Kittilän kirkonkylän valoladulle. Kirkonkylällä on koiralatu, mutta kennelkerho toivoo pääsevänsä nimenomaan valaistulle ladulle. Valjakkohiihtäjät saavat käyttää Levillä sijaitsevaa Valorakka-latua maanantaista sunnuntaihin klo 21-23 välisenä aikana. Valjakkohiihtovuoron
aikana Valorakka-latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä.
Sijaintisyistä johtuen osa valjakkohiihtäjistä haluaisi kuitenkin harjoitella kirkonkylällä. Palvelus- ja seurakoirajaoston puheenjohtajan
mukaan tällaisia valjakkohiihtäjiä on kennelkerhon toiminnassa mukana tällä hetkellä noin kymmenkunta. Puheenjohtajan mukaan valjakkohiihtäjät olisivat tyytyväisiä yhteenkin viikoittaiseen vuoroon kirkonkylällä.
Valjakkohiihto on urheilulaji, jossa koira on kytkettynä hiihtäjään koko hiihdon ajan joustavalla liinalla. Koiran kanssa hiihdetään vapaan
hiihtotyylin tekniikalla, joten koirahiihto ei vahingoita perinteisen latua. Koira juoksee aina hiihtäjän etupuolella, ei koskaan sivulla. Koiran ja hiihtäjän muodostama koirakko ei näin ollen vie kohtuuttomasti tilaa ladun muilta käyttäjiltä. Yleisimmät kittiläläisten valjakkohiihtäjien käyttämät koirarodut ovat saksanpaimenkoira, belgianpaimenkoira sekä siperianhusky. Kittiläläisten valjakkohiihtäjien koirat ovat
hyvin koulutettuja. Ne osaavat turvallisesti ohittaa muita hiihtäjiä sekä muita koirakoita.
Lähtökohtaisesti liikuntatoimi suhtautuu myönteisesti kaikkiin sellaisiin kustannusneutraaleihin esityksiin, jotka monipuolistavat ja lisäävät liikuntatoimen ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttöä ja jotka eivät
aiheuta mainittavaa häiriötä tai haittaa liikuntapaikkojen muille käyttäjille. Koirien läsnäolo ulkoilureiteillä herättää kuitenkin paljon tunteita, joten asiassa on syytä edetä harkiten.
Liikuntatoimi esittää, että valjakkohiihtäjille myönnetään lupa harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22. Edelleen liikuntatoimi esittää, että kokeiluluontoinen lupa myönnetään määräaikaisena 1.3.-26.4.2019 väliselle ajalle. Ensi talven mahdollisesta vuorosta
päätetään erikseen tämän talven kokemusten pohjalta. Liikuntatoimi
tiedottaa valjakkohiihtovuorosta kattavasti helmikuun aikana.
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Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä. Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, että
toiminnasta ei aiheudu haittaa muille hiihtäjille ja että koirat eivät sotke latua. Liikuntatoimi pidättää oikeuden perua valjakkohiihtovuoron,
mikäli ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai mikäli toiminta turmelee latua.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää valjakkohiihtäjille
harjoitteluvuoron esityksen mukaisesti.
Päätös:
Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn syksylle 2019.
Jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään ettei haittaa aiheudu
lähistöllä olevalle porotarhalle.
__________
Vapsivlk 19.12.2019 § 57
(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime helmikuun kokouksessaan (14.02.2019 § 4) palauttaa Ounasjokilaakson kennelkerhon
valjakkohiihtovuoroasian valmisteluun. Lautakunnan päätöksen mukaisesti asiaa on tarkasteltu ennen kaikkea reitin varrella sijaitsevan
porotarhan näkökulmasta.
Kennelkerho, porotarha ja kunnan liikuntatoimi ovat hakeneet kompromissiratkaisua rakentavassa hengessä.
Valjakkohiihtäjät toivovat pääsevänsä lopulta harjoittelemaan myös
Paartoselän maastoihin, mutta kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että asiassa on syytä edetä harkiten ja että ainakin toistaiseksi on
perusteltua, että valjakkohiihtäjät harjoittelevat Vaarapellon pohjoispuolella.
Liikuntatoimi tiedottaa kattavasti kirkonkylän valoladun valjakkohiihtovuorosta. Kennelkerhon palvelus- ja seurakoirajaoston puheenjohtaja ohjeistaa kerhon valjakkohiihtäjät perusteellisesti. Urheilukeskuksen lähtöpaikalle ja risteykseen 206 viedään asianmukaiset lisäopasteet. Risteykseen 206 tulee matkaa urheilukeskukselta noin
neljä kilometriä.
Vs. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että valjakkohiihtäjille myönnetään lupa harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22.
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Edelleen vapaa sivistystyön lautakunta päättää, että kokeiluluontoinen lupa myönnetään määräaikaisena 3.1.-1.5.2020 väliselle ajalle.
Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien käytettävissä.
Valjakkohiihtäjille ei myönnetä lupaa harjoitella Paartoselän maastoissa, vaan heidän tulee kääntyä takaisin viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla. Tällä rajoituksella pyritään varmistamaan, ettei
toiminnasta aiheudu haittaa porotarhalle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Vapsivlk 17.12.2020 § 38
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Ounasjokilaakson kennelkerho on toivonut valjakkohiihtovuoroa Kittilän kirkonkylän valoladulle. Erityisesti valjakkohiihtäjät toivovat pääsevänsä harjoittelemaan Paartoselän maastoihin. Kennelkerhon toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin kymmenkunta sellaista valjakkohiihtäjää, jotka olisivat halukkaita harjoittelemaan kirkonkylällä.
Vapaan sivistystyön lautakunta myönsi viime talvena (19.12.2019 §
57) valjakkohiihtäjille kokeiluluontoisen ja määräaikaisen harjoitteluluvan. Valjakkohiihtäjät saivat harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin kello 20-22. Lupa oli voimassa 3.1.-1.5.2020. Valjakkohiihtäjien lähtöpaikkana oli urheilukeskus ja heidän tuli kääntyä takaisin
viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla. Tällä rajoituksella pyrittiin varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu haittaa valoladun varrella sijaitsevalle porotarhalle.
Liikuntatoimen tietoon ei ole tullut, että valjakkohiihtäjien viime talven perjantaivuorosta olisi aiheutunut minkäänlaista haittaa valoladun muille käyttäjille. Näin ollen liikuntatoimi esittää, että Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjille myönnetään samansisältöinen harjoittelulupa talvikaudelle 2020-2021:
- Harjoitteluvuoro on perjantaisin klo 20-22.
- Valjakkohiihtäjien vuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien
käytettävissä
- Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, että toiminnasta ei aiheudu haittaa muille hiihtäjille ja että koirat eivät sotke latua.
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- Liikuntatoimi pidättää oikeuden perua valjakkohiihtovuoron, mikäli
ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai mikäli toiminta turmelee latua.
- Valjakkohiihtäjien lähtöpaikka on urheilukeskus ja heidän tulee
kääntyä takaisin viimeistään risteyksen numero 206 kohdalla.
Liikuntatoimen, valjakkohiihtäjien ja reitin varrella sijaitsevan porotarhan kesken on sovittu, että valjakkohiihtäjät eivät harjoittele Paartoselän maastoissa joulu-tammikuussa. Asiaa tarkastellaan uudelleen vuodenvaihteen jälkeen, kun porot ovat siirtyneet aitaukseen.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää Ounasjokilaakson
kennelkerhon valjakkohiihtäjille luvan harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22.
Edelleen lautakunta päättää, että valjakkohiihtäjien harjoittelun tulee
tapahtua urheilukeskuksen ja risteyksen numero 206 välisellä latuosuudella. Harjoitteluluvan ulottamista Paartoselän maastoihin tarkastellaan erikseen vuodenvaihteen jälkeen, kun reitin varrella sijaitsevan porotarhan porot ovat siirtyneet aitaukseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Vapsivlk 11.02.2021 § 11
(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime joulukuun kokouksessaan (Vapsivlk 17.12.2020 § 38), että Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjät voivat talvikaudella 2020-2021 harjoitella kirkonkylän valoladulla perjantaisin klo 20-22 urheilukeskuksen ja risteyksen numero 206 välisellä latuosuudella.
Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että harjoitteluluvan ulottamista Paartoselän maastoihin tarkastellaan erikseen vuodenvaihteen jälkeen, kun reitin varrella sijaitsevan porotarhan porot ovat siirtyneet aitaukseen.
Reitin varrella sijaitsevan porotarhan edustaja on ilmoittanut liikuntatoimelle, että valjakkohiihtäjät voivat kevätkaudella 2021 harjoitella
kokeiluluontoisesti myös Paartoselän maastoissa. Tämä on ollut Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjien pitkäaikainen toive.
Liikuntatoimi suhtautuu asiaan myötämielisesti tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa porotarhalle tai
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hiihtoladun muille käyttäjille. Kaikenlaiset häiriötilanteet tulee raportoida välittömästi liikuntatoimelle.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että Ounasjokilaakson kennelkerhon valjakkohiihtäjille myönnetään harjoittelulupa seuraavin
ehdoin:
1) Harjoittelulupa koskee kirkonkylän valolatua (mukaan lukien Paartoselän maastoja).
2) Harjoitteluvuoro on perjantaisin klo 20-22.
3) Valjakkohiihtäjien vuorolla latu on vapaasti muidenkin hiihtäjien
käytettävissä.
4) Valjakkohiihtäjien vastuulla on huolehtia, ettei toiminnasta aiheudu haittaa porotarhalle tai hiihtoladun muille käyttäjille.
5) Kaikenlaiset vaara- ja häiriötilanteet tulee raportoida välittömästi
liikuntatoimelle.
6) Liikuntatoimella on oikeus perua valjakkohiihtäjien harjoitteluvuoro, mikäli ladulla ilmenee koiriin liittyviä vaara- tai häiriötilanteita tai
mikäli toiminta turmelee latua.
Edelleen lautakunta päättää valtuuttaa liikuntatoimen jatkossa tekemään valjakkohiihtäjien harjoitteluvuoroa koskevat päätökset. Valjakkohiihtäjien harjoitteluvuoroa koskevia päätöksiä tehdessään liikuntatoimen tulee kiinnittää erityistä huomiota ladun muiden käyttäjien sekä reitin varrella sijaitsevan porotarhan esittämiin näkökohtiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ajalta 17.12.2020-12.1.2021
Vapsivlk 11.02.2021 § 12
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja p. 040 705 7486)
Kuntalain 107 §:n 2 mom. mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta.
Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa kansalaisten
mahdollisuutta valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä
mahdollista valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat).
Viranhaltijapäätöksistä laadittu pöytäkirja, päätösluettelo, on pidettävä yleisesti nähtävänä, ja päätökset on annettava tiedoksi samalla
tavoin kuin muutkin kunnan viranomaisen päätökset.
Oheismateriaalina luettelo vapaan sivistystoimen tekemistä viranhaltijapäätöksistä ajalta 17.12.2020-12.1.2021 tiedoksi vapaan sivistystyön lautakunnalle.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 17.12.2020-12.1.2021.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

1/2021

26

MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
§:t 6, 11
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.
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
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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/ Vapaan sivistystyön 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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