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- Asia nro 29: muutettu selostusosan ja pääsehdotuksen osalta
Esityslistaa päivitetty 15.1.2021
- Asia nro 4: täydennetty oheismateriaalin osalta
- Asia nro 14: muutettu ja täydennetty otsikon, selustusosan ja päätösehdotuksen osalta
Aika
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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka
Salonen Tarmo
Fagerholm Raili
Erkkilä Akseli
Korva Merja
Mertaniemi Tuula
Mäntymaa Vuokko
Ovaskainen Ahti
Toivanen Marita
Nevalainen Aki
Mäkitalo Markku
Yritys Inkeri
Kenttälä Toni
Jämsén Antti
Grandell Hanna-Maria

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanvaltuuton pj
kunnanvaltuuston 1. vpj
kunnanvaltuuston 2. vpj
kunnanvaltuuston 3. vpj
kunnanjohtaja
vs. hallintojohtaja

Lisätiedot
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1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Hallintosäännön 146 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti (hallintosääntö 137 §).
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Kunnanjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
__________
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2
Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. 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 allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Kunnanjohtaja:
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa olevat kunnanhallituksen jäsenet Merja
Korva ja Tuula Mertaniemi.
Päätös:
__________
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3
Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitukselle on sovittu annettavaksi tilannekatsaus kunnan
ajankohtaisista asioista. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.
Samassa yhteydessä käsitellään muut kunnanhallitukselle tiedoksi
saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan antaman tilannekuvan koronaviruspandemiasta'
2) merkitsee tiedoksi Teams -keskustelun ensihoidon palvelutasosta
ja tiloista, Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Michael Azbel ja ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, klo 12.10-12.45.
3) merkitsee tiedoksi mahdolliset muut kunnanhallitukselle tiedotettavat asiat
Oheismateriaali:
- Lapin aluehallintoviraston päätös 29.12.2020 LAAVI/1849/2020
koskien sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia ajalla 7.1.-31.1.2021
Päätös:
__________
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4
Johtoryhmän palkantarkistukset
12/01.02.01/2021
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnan johtoryhmän palkkoja on viimeksi harmonisoitu vuonna 2019. Tämän jälkeen toimialajohtajien ja kunnanjohtajan palkkaan on tullut tarkistuksia. Myös johtoryhmän palkkoja tarkasteltaessa noudatetaan tehtävien vaativuusarviointia.
On tarkoituksenmukaista katsoa palkat kokonaisuutena läpi verraten
tasoa naapurikuntiin ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilastoon
samankokoisissa kunnissa.
Henkilöstöpäällikkö on kutsuttu kokoukseen asiantuntijaksi.
Oheismateriaalina johtoryhmän palkkavertailu.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi Kittilän kunnan johtoryhmän palkat
2) merkitä tiedoksi kunnallisen työmarkkinalaitoksen palkkavertailun
aiheeseen liittyen sekä muutaman vertailukunnan vastaavat tiedot
3) johtoryhmän palkantarkistusten valmistelun aikataulusta
Päätös:
__________
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5
Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeet
77/02.02/2020
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnan hallintosäännön 66 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion yhteydessä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohje annetaan käytännön työn helpottamiseksi ja erityisesti muutosten tiedottamiseksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 1

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021
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6
Päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta ja kuntien kotikuntakorvauksen
perusosasta vuodelle 2021
6/02.05.01/2021
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Valtiovarainministeriö on tehnyt päätökset kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta sekä kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021.
Kittilän kunnalle myönnettiin kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
20,2 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Kittilän kunta saa veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta 3,6 miljoonaa euroa ja maksaa takaisin verolykkäysten korvausta 0,2 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on 0,3 miljoonaa euroa. Kotikuntakorvausten nettomäärä on 28.380 euroa tuloa.
Kunnan talousarvioon verrattuna näissä päätöksissä päätettyjen
erien yhteismäärä on noin 9.000 euroa pienempi.Näihin päätöksiin
liittyen saatetaan tehdä vuoden aikana tarkistuksia ja muutospäätöksiä.
Valtionosuuksiin ja perusopetuksen kotikuntakorvauksiin liittyvät
päätökset ovat tämän asian liitteinä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi valtionosuuspäätökset ja
päättää, ettei Kittilän kunta hae oikaisua päätöksiin.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten
korvauksesta vuonna 2021
Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle
2021

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus

19.01.2021

1/2021

10

7
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan asiakirjojen allekirjoittamisesta säädetään hallintosäännön 16 luvun 166 §:ssä.
Hallintosäännön mukaan valtuuston ja kunnanhallituksen puolesta
tehtävät sopimukset allekirjoittaa valtuuston päätökseen perustuvassa asiassa tai kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa
kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai controller. Valtuusto
tai kunnanhallitus voivat myös päätöksessään määrätä kuka kyseisessä asiassa asiakirjan allekirjoittaa.
Valtuuston ja kunnanhallituksen kirjelmät ja toimituskirjat allekirjoittaa kunnanjohtaja. Samoin kunnanjohtaja allekirjoittaa kunnanhallituksen puolesta annettavat valtakirjat.
Muiden toimielinten päättämissä asioissa tehtävät sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja muut asiakirjat allekirjoitetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja, arkistosihteeri yksin todistaa oikeaksi.
Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu
toimielimen määräämä henkilö.
Viranhaltija allekirjoittaa tekemänsä päätökset ja muut asiakirjat
päättämissään asioissa.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja jollei toimielin ole päättänyt toisin.
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimialajohtaja ja varmentaa tulosaluejohtaja.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1), että kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset varmentaa vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, controller Tuija
Lång, tekninen johtaja Lauri Kurula, perusturvajohtaja Sirkka-Liisa
Olli, vt. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä tai elinkeinojohtaja Katariina Palola.
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2) että kunnanhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjanotteen voi allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi controller, arkistonhoitaja tai hallinto-osaston toimistovirkailija.
3) että kunnanhallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjän lisäksi controller, arkistonhoitaja tai hallinto-osaston toimistovirkailija.
Päätös:
__________
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8
Laskujen hyväksyjät
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan laskut hyväksyy
kunnan hallintosäännössä määrätyt tai lautakuntien määräämät viranhaltijat tai työntekijät.
Hyväksyjä vahvistaa laskun oikeellisuuden ja vastaa määrärahan
riittävyydestä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen alaisen toiminnan
laskujen hyväksyjinä toimivat seuraavat viranhaltijat:
Kunnanjohtaja Antti Jämsénillä ja hänen estyneenä ollessaan vs.
hallintojohtaja Hanna-Maria Grandellilla ja controller Tuija Långilla
on hyväksymisoikeus kaikkiin kunnan laskuihin.
Hallinto-osasto: vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, varalla
controller Tuija Lång.
Talousosasto: controller Tuija Lång, varalla vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell.
Kunnanjohtajan matka-, neuvottelu-, koulutus- ja edustuslaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Päätös:
__________
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9
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.
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On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
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.
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Kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Toni Kenttälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.10.
__________
Khall 07.12.2020 § 481
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Asia jäi edellisessä kokouksessa pöydälle, koska ei oltu ehditty selvittää luottamushenkilöiden suostumusta kyseisiin luottamustoimiin.
Vaalivalmistelun edetessä asia tulisi ratkaista tässä kokouksessa,
jotta jää riittävä aika täytäntöönpanolle ja toimielinten kouluttamiselle.
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:
Esitys hyväksyttiin.
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Päätettiin yksimielisesti valita vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä vaalilautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti:
VAALILAUTAKUNNAT
001 Pohjoinen äänestysalue I Sirkka
Äänestyspaikka: Sirkan koulu
Varsinainen jäsen
Tiensuu Reijo, pj.
Alatörmänen Ilse, vpj.
Raudus Anne
Louhimaa Eveliina
Salo Marko

Varajäsen
1. Hänninen Tanja
2. Lehto Pekka
3. Mäkitalo Arvo
4.Jokela Jenni
5. Louhimaa Ville

002 Pohjoinen äänestysalue II Raattama
Äänestyspaikka: Raattaman koulu
Varsinainen jäsen
Mikkola Tauno, pj.
Autto Mervi, vpj.
Kaunisvesi Hilkka
Kyrö Aino
Väänänen Markku

Varajäsen
1. Alatalo Eetu
2. Alatalo Kalevi
3. Kyrö Aira
4. Autto Tuija-Noora
5. Alatalo Kimmo

003 Eteläinen äänestysalue I Alakylä
Äänestyspaikka: Alakylän koulu
Varsinainen jäsen
Ala Mirja, pj.
Suhonen Eeva, vpj.
Neitiniemi-Upola Leena
Mokko Tuomo
Koivumaa Gunilla

Varajäsen
1. Ylitalo Kaarina
2. Mäkinen Seppo
3. Seppälä Sirpa
4. Marttala Hilkka
5. Ylitalo Raija

004 Eteläinen äänestysalue II Helppi
Äänestyspaikka: Vuoman koulu
Varsinainen jäsen
Hattukangas Ari, pj.
Gullsten Pirjo, vpj.
Palo Heli
Kangas Eija
Kumpula Jarmo

Varajäsen
1. Kantola Seppo
2. Kantola Antti
3. Uutela Leena
4. Tapio Helena
5. Lampela Rauni
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005 Itäinen äänestysalue Kiistala
Äänestyspaikka: Kiistalan koulu
Varsinainen jäsen
Eerola Jorma, pj.
Piekkari Matti, vpj.
Haapamäki Armi
Rytkönen Kaisa
Vuorinen Raili

Varajäsen
1. Helaniva Timo
2. Takalo-Kähkönen Hanna
3. Hiltunen Saija
4. Rautiola Risto
5. Piekkari Markus

006 Läntinen äänestysalue Kaukonen
Äänestyspaikka: Kaukosen koulu
Varsinainen jäsen
Ojanperä Kalle, pj.
Ojanperä Armi, vpj.
Ollila Anne
Jatkola Terttu
Lehmuslehti Katja

Varajäsen
1. Hettula Ritva Liisa
2. Jauhojärvi Markku
3. Sääskilahti Kaarina
4. Huilaja Olivia
5. Pekkala Juha

008 Kallon äänestysalue Kallo
Äänestyspaikka: Kallon kauppa
Varsinainen jäsen
Ollikainen Erkki, pj.
Poikela Tapani, vpj.
Kallojärvi Vieno
Poikela-Humminen Meeri
Raappana Päivi

Varajäsen
1. Viitanen Mirja
2. Wäli Piippa
3. Poikela Jarmo
4. Mokko Kari
5. Jauhojärvi Ilkka

Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskeyttää
asian käsittelyn ja jatkaa asian käsittelyä äänestysalueen 007 Kirkonkylä vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan valinnan osalta
maanantaina 7.12.2020 klo 12 alkavassa jatkokokouksessa. Kunnanhallitus päätti, että kokousta jatketaan tuolloin ilman erillistä kokouskutsua Kittilän kunnan hallintosäännön määrittelemällä tavalla.
Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa 1.12.2020 keskeytettiin ja asian käsittelyä jatketaan jatkokokouksessa 7.12.2020
---------Asian käsittelyä jatkettiin kunnanhallituksen jatkokokouksessa
7.12.2020.

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 456
§ 481
§ 514

1/2021

18

17.11.2020
07.12.2020
15.12.2020
19.01.2021

Päätettiin käsitellä tämä asia kunnanhallituksen kokouksessa
15.12.2020.
__________
Khall 15.12.2020 § 514
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa 18.4.2021 toimitettavia kuntavaaleja
varten äänestysalueelle 007 Kirkonkylä vaalilautakunnan, jossa on
viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä.
Sen lisäksi asetetaan vaalitoimikunta, jossa on kolme (3) jäsentä ja
kolme (3) varajäsentä.
Kunnanhallitus nimeää äänestysalueen 007 Kirkonkylä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kunnanhallituksen päätös kaikkien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamisen osalta lähetetään keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Päätettiin yksimielisesti valita äänestysalueelle 007 Kirkonkylä vaalilautakunta ja nimetä vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valita vaalitoimikunta ja nimetä vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavasti:
007 Kirkonkylän äänestysalue Kirkonkylä
Äänestyspaikka: Lukio
Varsinainen jäsen
Ylipalo Jaakko, pj.
Marletsuo Juha, vpj.
Ylitörmänen Marjatta
Rantanen Jorma
Tuominen Marjukka

Varajäsen
1. Aarrevaara Antti
2. Kangas Pia
2. Palosaari Terho
4. Aartola Annika
5. Pudas Anna-Liisa

VAALITOIMIKUNTA
Varsinainen jäsen
Kangas Pia, pj.
Moilanen Marjo, vpj.
Tiri Anri
__________

Varajäsen
Jylhä Marita
Friman Aila
Rantanen Jorma
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Khall
Mirja Ala on ilmoittanut eroavansa 003 Eteläinen I (Alakylä) äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä. Hänet on valittu myös
vaalilautakunnan puheenjohtajaksi.
Kaarina Ylitalo on ilmoittanut eroavansa 003 Eteläinen I (Alakylä)
äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä.
Ari Hattukangas on ilmoittanut eroavansa 004 Eteläinen II (Helppi)
äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä. Hänet on valittu
myös vaalilautakunnan puheenjohtajaksi.
Juha Pekkala on ilmoittanut eroavansa 006 Läntisen (Kaukonen)
äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää valita
003 Eteläinen I (Alakylä) äänestysalueen vaalilautakuntaan jäsenen
Mirja Alan tilalle sekä nimetä vaalilautakunnan puheenjohtajan.
003 Eteläinen I (Alakylä) äänestysalueen vaalilautakuntaan 1. varajäsenen Kaarina Ylitalon tilalle.
004 Eteläinen II (Helppi) äänestysalueen vaalilautakuntaan jäsenen
Ari Hattukankaan tilalle sekä nimetä vaalilautakunnan puheenjohtajan.
006 Läntisen (Kaukonen) äänestysalueen vaalilautakuntaan 5. varajäsenen Juha Pekkalan tilalle.
Päätös:
__________
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Kunniamerkkitoimikunnan jäsenten valinta
113/00.00.01/2017, 201/00.00.01/2017
Khall 17.12.2019 § 380
(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitus on 11.9.2017 kokouksessaan (§ 291) päättänyt asettaa Kittilän kuntaan kunniamerkkitoimikunnan ja valinnut kokoonpanon. Toimikunta on valittu kunnanhallituksen toimikaudeksi.
Kunniamerkkitoimikunnan asettamista on perusteltu sillä, että toimikunnalla olisi tehtävänsä puitteissa mahdollisuus perehtyä asiaan
kunnanhallitusta paremmin. Kittilän kunnassa on aiemmin tehty hakemukset kunniamerkeistä vasta hyvin lähellä määräaikaa mikä ei
ole ollut hyvän hallinnon periaatteiden mukaista.
Kunnanhallitus on 11.9.2017 § 291 valinnut toimikunnan jäsenet ja
varajäsenet seuraavasti:
Jäsenet:
Tuula Mertaniemi (puheenjohtaja)
Pirkko Jauhojärvi (varapj.)
Vilho Molkoselkä
Milja Nikka
Sakari Kautto

Varajäsen:
Maija Linnala
Reijo Kyrö
Marita Toivanen
Veikko Siitonen
Akseli Erkkilä

Sihteeriksi on valittu Tuija Lång.
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee kunniamerkkitoimikuntaan viisi jäsentä ja
heille varajäsenet kunnanhallituksen toimikaudeksi.
Kunnanhallitus valitsee kunniamerkkitoimikunnalle puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Kunnanhallitus valitsee kunniamerkkitoimikunnalle sihteerin.
Päätös:
Valittiin yksimielisesti seuraavasti jäsenet ja heidän varajäsenensä
sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:
Jäsen
Tuula Mertaniemi (puheenjohtaja)
Pirkko Jauhojärvi (varapuheenjohtaja)
Maija Linnala

Varajäsen
Ahti Ovaskainen
Reijo Kyrö
Outi Marttila

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 380
§ 16

Sakari Kautto
Vilho Molkoselkä
__________

1/2021

21

17.12.2019
21.01.2020
19.01.2021
Akseli Erkkilä
Marita Toivanen

Khall 21.01.2020 § 16
Kunnanhallituksen kokouksessa 17.12.2019 jäi valitsematta kunniamerkkitoimikunnalle sihteeri.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee sihteerin kunniamerkkitoimikunnalle.
Päätös:
Päätettiin yksimielisesti valita kunniamerkkitoimikunnan sihteeriksi
controller Tuija Lång.
__________
Khall
Kittilän kunnan johtoryhmä on käsitellyt kunniamerkkien jakoon liittyviä periaatteita ja todennut, että kunniamerkkitoimikunnan sihteeri
voisi olla hallintojohtaja controllerin sijaan, koska tehtäväkuva painottuu enemmän hallinnon kuin talouden tehtäviin.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) valita kunniamerkkitoimikunnan sihteeriksi hallintojohtajan
2) todeta, että kunniamerkkitoimikunnan kokoonpano säilyy muilta
osin ennallaan
3) edellyttää, että kunniamerkkitoimikunta laatii ns. vuosikellon kunniamerkkien anomista koskien. Tämä lisää tietoisuutta asiasta koko
organisaatiossa ja auttaa tekemään esitykset etupainotteisesti.
Päätös:
__________
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Mediapajaohjaajan valinta
7/01.01.01/2021
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan työpajalla on ollut haettavana mediapajaohjaajan toimi. Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Asiakaskunta koostuu
mm. työtä ja koulutusta vailla olevista nuorista, pitkäaikaistyöttömistä, vaikeasti työllistettävistä, ikääntyvistä ja osatyökykyisistä.
Hakuilmoituksen mukaisesti tehtävässä edellytettiin soveltuvaa tutkintoa. Eduksi hakijalle katsottiin asiantuntemus ja kokemus työpajatoiminnasta. Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan itsenäistä työskentelyä ja kykyä kohdata haasteellisiakin asiakastilanteita. Edellytyksenä on myös ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.
Työsuhteessa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävään valitun
on esitettävä rikosrekisterilain mukainen lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisteriote. Palkkaus on KVTES:in mukaan.
Määräaikaan 11.12.2021 klo 12.00 mennessä tehtävään haki kuusi
(6) henkilöä. Haastattelu järjestettiin Teamsin kautta.Haastatteluun
kutsuttiin hakijoista Miia Ritola. Haastattelijoina toimivat vs. hallintojohtaja ja työpajan koordinaattori.
Hakijayhteenveto ja hakijoiden hakemusasiakirjat oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) valita tehtävään Miia Ritolan soveltuvan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa ilmenneiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.
2) että tehtävässä maksettava palkkataso määräytyy Kvtes:in mukaisesti, tehtäväkohtainen palkka 2269,55 € /kk
3) tehtävässä ei ole tarpeen soveltaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa, koska valittava on jo aiemmin työskennellyt määräaikaisena samalla tehtävänimikkeellä
4) valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan
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Lapsiystävällinen kunta Unicef/Kittilän kunnan sitoutuminen hankkeeseen jatkossa
339/00.01.05/2019
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan johtoryhmässä on linjattu mahdollisuutta olla mukana
Unicefin Lapsiystävällinen kunta-hankkeessa myös vuonna 2021.
Ehtoina tälle on kunnan halu resurssoida vähintään 30 % koordinaattorin työhön, jotta mallin rakentaminen, suunnittelu, arviointi, kehittäminen ja raportointi voivat onnistua. Lisäksi koordinaatioryhmä
tulee vahvistaa uudelleen ja kokoontua säännöllisesti työn etenemisen ja poikkihallinnollisuuden varmistamiseksi.
On arvioitu, että tässä onnistuisi yhdistää ainakin Kittilän kunnan hyvinvointikertomus, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman uudistaminen ja lapsivaikutusten arviointityö. Lapsiystävällinen kunta-hanke
ei tässä muodossa toteutettuna vaatisi mitään lisävirkoja/toimia eikä
kunnan omaa rahoitusta, vaan on tarkoitus kytkeä se osaksi virassa/toimessa olevan henkilön työnkuvaan.
Vastaavasti koordinaatioryhmän kokoonpano arvioidaan kunnassa
uudelleen ja siitä on syytä tehdä erillinen kunnanjohtajan viranhaltijapäätös.
Lapsiystävällinen kunta projektin myötä Kittilän kunnalla on mahdollisuus päästä mukaan kansallisiin verkostoihin ja saada myös sieltä
tukea kehitystyölle. Soten irtautuessa peruskunnasta on verkostossa toimiminen entistäkin tärkeämpää.
Unicef lapsiystävällinen hanke on ollut aiemmin melko "projektinomainen". Mennyt vuosi on ollut monella tapaa haasteellinen ja Lapsiystävällisen kunta -mallin toiminnan suunnittelu, tavoitteiden asettelu, arviointi ja raportointi ovat jääneet vähäisiksi. Tavoitteena on
kuitenkin satsata systemaattisemmin tähän tärkeään monialaiseen
ja poikkihallinnolliseen työhön.
Hanke tulisi nähdä enemmän koko kunnan yhteisenä strategisena
valintana, jossa olisi mukana koko kunnan hallinto, kunnan työntekijät ja kuntalaiset. Se tulisi nähdä osana kaikkien, erityisesti esimiesten, joka päiväisessä työssä. Kyse on kunnan strategisesta valinnasta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) että Kittilän kunta on valmis jatkamaan mukana Lapsiystävällinen
kunta-hankkeessa sitoutumalla mallin tavoitteisiin, kartoitustyön uudistamiseen, koulutuksiin ja vähintään 30 % koordinaattorin työpa-
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nokseen hankkeen edistämiseksi
2) hankkeesta ei saa aiheutua lisäkuluja eikä ylimääräisiä henkilöstökustannuksia hankkeen aikana, vaan hankkeen 30 %:n työpanos
liitetään osaksi kunnan henkilökunnan työnkuvaa
3) valtuuttaa kunnanjohtajan nimeämään poikkihallinnollisen projektiryhmän uudelleen
Päätös:
__________
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Taulujen lahjottaminen tulevaan koulukeskukseen
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * on ilmoittanut kunnanjohtajalle sähköpostitse halukkuudestaan lahjoittaa tulevaan kunnan koulukeskukseen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Einari ja
Vesa Junttilan ja Oiva Hietaniemen kukka- ja luontoaiheisia tauluja.
Taulujen luovuttamisesta on tarkoitus sopia kevään aikana.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ilmoittaa suhtautuvansa myönteisesti * * * * * * * * * *
* * * * ehdotukseen taulujen lahjoittamisesta ja niiden sijoittamisesta
tulevaan koulukeskukseen. Kunnanjohtaja, sivistystoimenjohtaja,
yläkoulun ja lukion rehtori ja kulttuurisihteeri valmistelevat asiaa siten, että siitä voidaan sopia tarkemmin keväällä.
Päätös:
__________
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Muutokset hallintosääntöön koskien tartuntataudeista vastaavan toimielimen
nimeämistä ja asiakirjojen allekirjoittamista
43/00.01.01/2019
Khall
Tartuntatautilain 9 §:n 1 mom mukaan kunnan velvollisuutena on
järjestää alueellaan tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa, terveydenhuoltolaissa ja
tartuntatautilaissa säädetään.
Tartuntatautilain 58 §:n 1 mom mukaan kun laajaa tartunnan vaaraa
aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden,
oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.
Paikallisten olosuhteiden tuntemus ja kunnanhallituksen kokoon kutsumisen vaatima aika huomioon ottaen olisi tarkoituksenmukaista,
että em. kuntien tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä
toimisi kunnanhallitus yleistoimivaltansa nojalla.
Edellä mainitussa laissa tarkoitetut toimenpiteet mm. yleisten kokousten kieltäminen tai toimipisteiden sulkeminen, ovat erittäin merkittävää julkisen vallan käyttöä, jolloin on perusteltua, että päätöksentekijänä on keskeisin kunnan toimielin.
Kunnanhallitus kykenee tarkastelemaan tarvittavien toimenpiteiden
suhdetta muuhun kunnan toimintaan, johon tehtävillä toimenpiteillä
voi olla merkittäviä vaikutuksia ja yhteensovittamaan kunnan toimintoja kokonaisuutena.
Lain 71 §:ssä säädetään, että jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen
yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi, kunnan tartuntatautien torjunnasta
vastaava toimielin voi tehdä virkasuhteisen kunnan tartuntataudeista
vastaavan lääkärin sijasta välttämättömät tämän toimivaltaan kuuluvat päätökset.
Tämä muutos on perusteltua tehdä uuteen 1.1.2021 voimaan tulleeseen hallintosääntöön.
Oheismateriaalina periaatepäätös asiasta Khall 7.12.2020 § 492
Tartuntataudeista vastaavan toimielimen nimeäminen.
Hallintosääntöön on tarpeen tehdä myös tarkennus koskien hallintosäännön 166 § asiakirjojen allekirjoittaminen. Hallintosäännössä to-
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detaan, että valtuuston ja kunnanhallituksen puolesta tehtävät sopimukset allekirjoittaa valtuuston päätökseen perustuvassa asiassa tai
kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnanjohtaja ja
varmentaa hallintojohtaja tai controller.Tähän kohtaan on hyvä antaa
valtuus myös muille toimialajohtajille mahdollisen, lomien, virkavapaiden tai vastaavien varalle.
Lisäksi hallintosäännön 166 §:ssä toimielimen hallinnassa olevista
asiakirjoista annettavien otteiden ja jäljennösten oikeaksi todistamista koskevaan kohtaan tulee korjata arkistosihteerin nimike arkistonhoitajaksi sekä lisätä toimielimelle mahdollisuus määrätä myös muu
henkilö asiakirjoista annettavien otteiden ja jäljennösten oikeaksi todistajaksi. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittajaksi tulee lisätä
arkistonhoitaja pöytäkirjanpitäjän lisäksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1.

2.

3.

4.
5.

esittää kunnanvaltuustolle että hallintosäännön 25 § Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta -kohtaan lisätään seuraava
kohta: Päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana
toimielimenä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiöiden,
oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta ja yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä sekä tekee tartuntatautilain 71 §:n perusteella päätökset
karanteenista, tavaran karanteenista ja eristämisestä,
esittää kunnanvaltuustolle että hallintosäännön 166 § Asiakirjojen allekirjoittaminen, ensimmäisen momentin ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti: valtuuston ja kunnanhallituksen puolesta tehtävät sopimukset allekirjoittaa valtuuston
päätökseen perustuvassa asiassa tai kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai controller tai muu toimialajohtaja.
esittää kunnanvaltuustolle että hallintosäännön 166 § Asiakirjojen allekirjoittaminen, neljäs momentti muutetaan seuraavasti: Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat
otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja, arkistonhoitaja tai muu toimielimen määräämä henkilö
yksin todistaa oikeaksi. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä, arkistonhoitaja tai muu toimielimen
määräämä henkilö.
tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa
että tämä muutos hallintosääntöön tulee voimaan 1.2.2021 lukien.

Päätös:
__________
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Raattama-Seura ry:n hankeaikainen lainahakemus
8/02.05.03/2021
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Raattama-Seura ry anoo 11.1.2021 saapuneella hakemuksellaan
hankeaikaista lainaa Raattaman kylän kehittämiseksi
lähtökohtanaan Raattamassa kuvattu Mika Kaurismäen elokuva
Mestari Cheng. Hankkeen kustannusarvio on 59.495,20
euroa.Kustannuksiin haetaan avustusta Leader Tunturi-Lappi ry:ltä.
Mestari Cheng elokuvasta ei käy ilmi, missä se on kuvattu. Mestari
Cheng ja mystinen Raattama -projektin ideana on tuottaa
raattamalaisia palveluita näkyväksi kansallisessa ja
kansainvälisessä matkailumainonnassa.
Raattama-seura ry. haluaa kehittää kylän toimintaa, nostaa kylän
yhteishenkeä, tuoda kylän palveluita näkyväksi, lisätä alueen
elinvoimaisuutta sekä aktivoida ja innostaa paikallisia nuoria ihmisiä
itsensä työllistämiseen.
Suunniteltu hankeaika on 1.1.2021 - 30.8.2022. Hankkeessa on
tarkoitus tuottaa lyhyitä videotuotteita mm.kyläläisten elämästä
kylällä, Mestari Cheng -elokuvan kuvauspaikoista, alueen upeista
maisemista ja kylän historiasta. Lisäksi projektissa kyläläiset tekevät
omia lyhyitä kuva- ja tekstisisältöjä someen.
Raattama-seura ry:llä ei ole mahdollisuutta hankkia vakuutta
lainalle, mikä aiheuttaa kunnalle lainariskin.
Raattama-seura ry:n lainahakemus liitteenä. Hankehakemus
oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Raattama-seura ry:lle hankeaikaisen lainan 59.500 euroa 0,1 %:n
vuotuisella korolla, sillä edellytyksellä, että Raattama-seura ry saa
Leader Tunturi-Lappi ry:n ja Lapin Ely-keskuksen myönteisen
rahoituspäätöksen. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kunnalle
saatuaan hankemaksatuksen tililleen, viimeistään vuoden 2022
loppuun mennessä.
Päätös:
__________
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Valtuustoaloite Kittilän matkahuollon ottamisesta kunnan hoidettavaksi
381/00.01/2019
Khall
Kittilän kunnan valtuustoryhmät ovat tehneet aloitteen Kittilän matkahuollon ottamisesta kunnan hoidettavaksi. Aloite on vuoden 2019
alusta, jonka jälkeen tilanne on kehittynyt positiiviseen suuntaan.
Kittilän kirkonkylällä matkahuollon asiamiespalveluja hoitaa R-kioski
ja Sirkassa tätä hoitaa K-market Levi. Tältä osin Kittilän kunnalla ei
ole lisätarpeita asian valmistelemiseksi. Toiminto on yrittäjävetoista
ja toimii tällä hetkellä ongelmitta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi valtuustoaloitteen ja sen toimittamisen jälkeen
asiassa tapahtuneet toimenpiteet
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
__________
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Vasemmistoliiton, SDP:n ja KL:n valtuustoryhmien valtuustoaloite
tilinpäätösseminaarin järjestämiseksi valtuutetuille ja varavaltuutetuille v. 2021
226/02.06.01/2020
Khall 08.09.2020 § 360
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Raili Fagerholm, Aki Nevalainen, Sakari Kautto, Akseli Erkkilä, Marita Toivanen ja Paula Nevalainen ovat tehneet valtuustoaloitteen siitä, että ensi vuonna valtuutetuille ja varavaltuutetuille järjestetään
erillinen tilinpäätösseminaari, jossa toimialajohtajat esittelevät oman
toimialansa tulosta.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää lähettää asian hallintotoimialan valmisteltavaksi. Vastuuvalmistelijaksi nimetään vs. hallintojohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Kittilän kunnan johtoryhmässä on käsitelty tilinpäätöksen laadinta-aikataulua keväälle 2021. On sovittu, että laaditaan kunnanhallituksen
ja valtuuston vuosikello, johon yhdistetään myös tilinpäätöksen esittely ja tuleva kevään valtuustoseminaari.
On tärkeää, että luottamushenkilöille syntyy riittävän kattava kuva
kunnan taloustilanteesta, joten aloite on otettava huomioon kevään
2021 seminaareja valmisteltaessa. Aikatauluja laadittaessa on syytä huomioida valtuustokauden vaihtuminen ja riittävän taloustietämyksen tuottaminen myös uusille valtuutetuille.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi valtuustoaloitteen ja huomioida sen vuoden 2021
valtuustoseminaareja valmisteltaessa
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
__________
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Kuntalaisaloite pienten edullisten vuokra-asuntojen rakentamisesta kirkonkylälle
56/10.03.02/2020
Khall
Kittilän kuntaan on jätetty kuntalaisaloite koskien pienien edullisten,
vuokra-asuntojen saamista kuntaan ja erityisesti kirkonkylän alueelle. Tällä toimenpiteellä saataisiin kuntaan lisää asukkaita, kirkonkylän vetovoimaisuus lisääntyisi. Paikaksi on esitetty aloitteessa kirjastolta Nesteelle päin olevaa aluetta.
Aloitteen johdosta voidaan todeta, että kunta on myynyt kaksi rivitalotonttia vuonna 2019 ja näihin on rakennettu yhteensä 32 ARA-rahoitteista vuokra-asuntoa.
Todettakoon, että pienille asunnoille on edelleen kysyntää. Kunnan
asuntotoimesta saadun tiedon mukaan asuntohakemuksia kirkonkylälle tällä hetkellä 39 henkeä. Hakijoina on mm. kotoaan pois muuttavia nuoria, yksittäisiä Kittilään mahdollisesti pysyviin töihin tulijoita
sekä useita sesonkimuuttajia kausityöntekemiseen liittyen.
Koronan vuoksi 2020 pidettiin ns. välivuosi uusien kohteiden rakentamisessa, mutta koska tilanne näyttää nyt vakiintuvan ja kysyntää
on, niin uusien kohteiden rakentamismahdollisuus voisi tulla kyseeseen seuraavan kerran vuonna 2022.
Kunnan tehtäviin kuuluu kaavoittaa riittävästi monipuolista tonttivarantoa, jotta yksityiset rakennuttajat voivat tuottaa monipuolisesti erilaisia asumisen muotoja jatkossakin.Kunta on aktiivisesti valmistellut
kaavoja Kittilän kirkonkylään ja Leville.
Kittilän kunnan internetsivuilla osoitteessa
www.kittila.fi/kaavoituskatsaus-2020 on nähtävänä Kittilän kunnan
kaavoituskatsaus, josta käy ilmi kaavoitustilanne.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi selvityksen koskien vuokra-asuntotuotantoa ja tilannetta Kittilän kunnan kirkonkylällä
2) esittää valtuustolle aloitteen merkitsemisestä loppuun käsitellyksi
Päätös:
__________
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Kuntalaisaloite/Yksityisien talouksien edustus Kittilän Aluelämpö Oy:n hallituksessa
385/00.00.01/2019
Khall
Kittilän kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite koskien yksityisten talouksien edustusta Kittilän aluelämpö Oy:n hallituksessa. Perustelussa todetaan että Kittilän Aluelämpö Oy:n kaukolämpöön on liittynyt yksityisiä talouksia, joiden edustus puuttuu kyseisestä hallituksesta. Aluelämpö Oy:n hallituksessa on viisi (5) jäsentä ja mahdolliset muutokset kuuluvat yhtiökokoukselle.
Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä
valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.
Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja
toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimuksiin,
yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai
muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksella on
huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan
huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) todeta, että Kittilän Aluelämpö Oy:n hallitus nimetään vuosittaisessa yhtiökokouksessa ja että Kittilän kunnanhallituksella on mahdollisuus antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
__________
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Vuoden 2019 valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet
Khall 21.01.2020 § 23
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Valtuutettu saa asioita vireille tekemällä valtuustoaloitteita. Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on katsottu olevan olemassa ilman nimenomaista
sääntelyä. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä
otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.
Kittilän kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 14 luvussa
määrätään valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön
122 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia
aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen on vuosittain marraskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle
lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille
tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimintaa kuuluvissa asioissa
tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kittilän kunnan hallintosäännön 150 - 152 §:ssä määrätään em.
aloitteiden käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain marraskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun
käsitelty. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista
aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla.
Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Kunnanjohtaja:

KITTILÄN KUNTA
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Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi loppuun käsitellyt ja keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet liitteiden mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 03.02.2020 § 6
Päätös:
Puheenjohtaja Aki Nevalainen esitti, että merkitään vuoden 2019
valtuustoaloitteet tiedoksi ja valtuusto edellyttää, että 6.4.2020 valtuuston kokoukseen tuodaan käsiteltäväksi kaikki valtuusto- ja kuntalaisaloitteet, joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi ja
kaikille aloitteille on nimettävä vastuuhenkilö.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Vuoden 2019 valtuustoaloitteista todettiin loppuun käsitellyiksi seuraavat aloitteet:
1.4.2019 Marttila Outi - Kirjan ”Kittilän laki” tilaaminen kaikille ennakkotilauksena kaikille varsinaisille ja varajäsenille
Asianro 116/02.08.00/2019
6.5.2019 Yritys Inkeri/OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmät sekä
Outi Marttila - Hallintojohtaja Sanna Ylinamman virkasuhteen päättäminen
Asianro 105/01.01.01/2018
6.5.2019 Toivanen Maritta - Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen lahjoittaman taulun Eriävä mielipide sijoittaminen valtuustosaliin
Asianro 162/02.07/2019
24.6.2019 Marttila Outi/OMK:n, Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmät - Valtuustoaloite seminaarin tai vastaavan tilaisuuden järjestämiseksi tiestön ja sote-rakennusten priorisoinnista kunnan talouden, elinkeinojen, arvojen ja viihtyvyyden näkökulmasta
Asianro 251/00.01/2019
7.10.2019 Kivisaari Yrjötapio/Keskustan, Vihreiden ja Kokoomuksen
valtuustoryhmät - Kittilän kunta ottaa tavoitteeksi puolittaa ulkomailta
tuotujen raaka-aineiden kulutuksen vuoteen 2025 mennessä
Asianro 382/00.01.05/2019
7.10.2019 Ylläsjärvi Esa/OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmät - Kirkonkylän Ansatien muuttaminen Kalervo Palsan tieksi
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Asianro 384/10.02.06/2019
7.10.2019 Ylisuvanto Jukka/ Vasemmistoliiton, KL:n ja SDP:n valtuustoryhmät - Kunta ryhtyy toimenpiteisiin Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet Tunturi-Lapissa esiselvityshankkeen pohjalta
Asianro 177/00.01.05/2016
11.11.2019 Ylisuvanto Jukka/ Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Toisen suuhygienistin palkkaaminen kuntaan
Asianro 423/01.01.00/2019
Vuoden 2019 kuntalaisaloitteista todettiin loppuun käsitellyiksi seuraavat aloitteet:
29.1.2019 Niskanen Maarit - Kuntalaisaloite Levi Hotel Spa 10 x aamu-uintikortin ottamisesta kylpylälippujen palvelutarjontaan
Asianro 35/12.04.01/2019
22.3.2019 Liekkinen Soile - Kuntalaisaloite/Kiertoliittymä Nesteen
risteykseen
Asianro 95/08.00.00/2019
20.8.2019 Niskanen Maarit - Kuntalaisaloite/Kevyen liikenteen väylä
kirkonkylältä lentokentälle ja siitä edelleen Sirkkaan
Asianro 299/10.03.01/2019
11.12.2019 Papinaho Arttu - Kuntalaisaloite/Viranhaltijapäätökset
julkisiksi kuntalaisille
Asianro 454/07.02.01/2019
__________
Khall
Kittilän kunnan johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2019 kuntalaisaloitteita ja valtuustoaloitteita kokouksessaan 11.1.2021. Vastuuvalmistelijat on käyty yksittäin läpi ja aloiteluettelot on syytä viedä kertaalleen kunnanhallituksen kautta valtuustoon tiedoksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2019 keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet oheisten liitteiden mukaisesti.
Päätös:
__________
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Vuoden 2019 keskeneräiset valtuustoaloitteet (Khall
19.1.2021)
Vuoden 2019 keskeneräiset kuntalaisaloitteet (Khall
19.1.2021)
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Vuoden 2020 valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet
Khall
Valtuutettu saa asioita vireille tekemällä valtuustoaloitteita. Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Sen on katsottu olevan olemassa ilman nimenomaista
sääntelyä. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä
otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.
Kittilän kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 14 luvussa
määrätään valtuutetun aloite- ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön
128 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia
aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Aloitteesta voidaan käydä lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuusto käsittelee lisäksi
vuosittain talousarvion yhteydessä ne aloitteet, joilla voi olla vaikutuksia talousarvioon
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille
tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimintaa kuuluvissa asioissa
tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kittilän kunnan hallintosäännön 163 - 165 §:ssä määrätään aloitteiden aloitteiden käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista.
Hallintosäännön mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Aloite tulee tehdä kirjallisesti
tai sähköisellä asiakirjalla. Vastaavasti aloitteen käsittelee se kunnan toimielin tai viranhaltija, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa.
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Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan
kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.
Hallintosäännön 165 §:n mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava
kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta missä viranomaisessa
aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja
aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun,
aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.
Kittilän kunnanjohtoryhmä on käsittelyt vuoden 2020 valtuustoaloitteita ja kuntalaisaloitteita kokouksessaan 11.1.2021 ja päättänyt viedä ne kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2020 keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä kuntalaisaloitteet oheisten liitteiden mukaisesti.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 7
Liite 8

Vuoden 2020 keskeneräiset valtuustoaloitteet (Khall
19.1.2021)
Vuoden 2020 keskeneräiset kuntalaisaloitteet (Khall
19.1.2021)
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Tuulivoimaa koskevan kuntalaiskyselyn tulokset
59/10.02.02/2020
Khall
Kittilän kunnassa on valmisteltu Kellovuoman ja Tuohivaaran tuulivoimahankkeita. Maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen tuulivoimahankkeen valmistelussa kuultiin myös kuntalaisia.
Kuntalaiskysely aiheesta toteutettiin aikavälillä 8.12.2020–
22.12.2020. Kyselyyn sai vastata sähköisesti tai vaihtoehtoisesti kyselylomakkeella, joita oli paperisena jaossa kunnantalon keskuksessa ja pääkirjastossa.
Kyselyyn vastasi yhteensä 89 henkilöä, joista 71 ilmoitti olevansa
vakituisia asukkaita ja 17 loma-asukkaita.
Suuri osa vastaajista arvioi tuulivoiman toteutumisen vaikuttavan
kielteisesti asuinalueeseensa ja alueen kiinteistöjen arvoon, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin ja porotalouteen sekä alueen kasvistoon ja eläimiin.
Hyötyjä hankkeille vastaajat kokivat olevan haittoja vähemmän, hyödyiksi kuitenkin mainittiin mahdolliset varotulot ja työllistävä vaikutus
sekä ekologinen sähköntuotanto.
Vastaajat toivoivat tuulivoimahankkeista aikaisempaa ja runsaampaa tiedotusta. Mieluiten vastaajat haluavat tietoa kunnan verkkosivujen kautta.
Tuulivoima on tärkeä asia kunnan elinkeinotoimen näkökulmasta, joten tästä syystä sekä kuntalaisten että luottamushenkilöiden näkemyksillä on suuri painoarvo asian valmistelussa.
Kyselyn tulokset on lisätty kunnan nettisivuille osoitteeseen
www.kittila.fi.
Oheismateriaalina kuntalaiskyselyn tulokset
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi tuulivoimaa koskevan kuntalaiskyselyn tulokset
2) esittää kyselyn tulokset valtuustolle tiedoksi
3) esittää valtuustolle erillisen kyselytunnin pitämistä aiheesta ennen
seuraavaa valtuuston varsinaista kokousta eli 25.1.2021 klo 13-14.
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Päätös:
__________
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistönkauppa 8.12.2020
76/10.00.01/2020
Khall
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 25 §:n kohdan 17 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Etuostolain 1 §:n mukaan etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan
hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.
Kittilän kunnan Tepaston kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä * * * * * *
* * * * * * on tehty 8.12.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistönkauppa. Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 305,3 ha.
Ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta
etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistönkaupasta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 8.12.2020 allekirjoitetussa kiinteistönkaupassa koskien
kiinteistöä * * * * * * * * * * * *.
Päätös:
__________
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistönkaupat (1 ja 2) 31.12.2020
3/10.00.01/2021
Khall
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 25 §:n kohdan 17 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Etuostolain 1 §:n mukaan etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan
hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys-ja suojelutarkoituksia varten.
Kiinteistönkauppojen samat osapuolet ovat tehneet 31.12.2020 allekirjoitetuilla kauppakirjoilla seuraavat kiinteistönkaupat:
- Kittilän kunnan Alakylässä sijaitseva kiinteistö * * * * * * * * * *,
jonka pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 138,21 ha
- Kittilän kunnan Kittilän kylässä sijaitseva kiinteistö * * * * * * * * * * *
* *, jonka pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 19,364 ha.
Ostaja on pyytänyt kunnalta ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta
etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistönkaupoissa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 31.12.2020 allekirjoitetuissa kiinteistönkaupoissa koskien kiinteistöä * * * * * * * * * * ja * * * * * * * * * * * * *.
Päätös:
__________
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Määräalan ostaminen Metsähallitukselta kiinteistöstä Suurfoudila 261-405-172-8
10/10.00.01/2021
Khall
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Pääskylänniemen alueelle on laadittu suunnitelmat tulvapenkereen
rakentamiseksi. Tulvapenkereellä suojataan Pääskylänniemessä sijaitsevat palvelutalot ja asuinrivitalot.
Suunniteltu tulvapenger sijoittuu pääosin kunnan omistamille kiinteistöille sekä osittain Metsähallituksen ja Kittilän kirkonkylän yhteisten maa- ja vesialueiden osakaskunnan (jakokunta) kiinteistöille.
Kunta on neuvotellut Metsähallituksen edustajien kanssa tulvapenkereen rakentamisen edellyttämän kiinteistön Suurfoudila
261-405-172-8 alueelle sijoittuvan noin 0,6 ha:n suuruisen määräalan hankkimiseksi kunnalle. Kaupan kohde on osittain asemakaavan VL aluetta ja osittain yleiskaavan VL aluetta.
Metsähallitus on tarjonnut kunnalle kyseistä määräalaa ostettavaksi
6 000 euron kauppahinnalla tai vaihtoehtoisesti alueen vuokraamista 360 euron vuosivuokralla, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.
Kunnan on tarkoituksenmukaisempaan ostaa määräala. Määräalaa
koskeva kauppakirja on allekirjoitettu 12.1.2021. Kauppakirjaehtojen
mukaan kauppahinta maksetaan 7 vuorokauden kuluessa, kun tätä
kauppaa koskeva kunnanhallituksen päätös on lainvoimainen tai
täytäntöönpanokelpoinen. Hallintaoikeus siirtyy kaupan kohteeseen
ostajalle kauppakirjan allekirjoituksella. Omistusoikeus siirtyy, kun
tätä kauppaa koskeva kunnanhallituksen päätös on lainvoimainen
tai täytäntöönpanokelpoinen ja kun koko kauppahinta mahdollisine
korkoineen on maksettu.
Oheismateriaalina 12.1.2021 allekirjoitettu kauppakirja karttaliitteineen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 12.1.2021 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Kittilän kunta ostaa Metsähallitukselta 6 000 euron kauppahinnalla noin 0,6 ha:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Suurfoudila 261-405-172-8.
Päätös:
__________
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Maa-alueen vuokraaminen Kittilän kirkonkylän yhteisten maa- ja vesialueiden
osakaskunnalta (jakokunta), Pääskylänniemi
420/10.03.01/2020
Khall
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Pääskylänniemen alueelle on laadittu suunnitelmat tulvapenkereen
rakentamiseksi. Tulvapenkereellä suojataan Pääskylänniemessä sijaitsevat palvelutalot ja asuinrivitalot.
Suunniteltu tulvapenger sijoittuu pääosin kunnan omistamille kiinteistöille sekä osittain Metsähallituksen ja Kittilän kirkonkylän yhteisten maa- ja vesialueiden osakaskunnan (jakokunta) kiinteistöille.
Kunta on neuvotellut jakokunnan edustajien kanssa tulvapenkereen
rakentamisen edellyttämän alueen ostamisesta ja vuokraamisesta
pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.
Kittilän kirkonkylän jakokunta on kokouksessaan 10.12.2020 päättänyt vuokrata Kittilän kunnalle noin 900 m2:n suuruisen alueen tulvapenkereen rakentamiseen Pääskylänniemessä sijaitsevasta kiinteistöstä 261-878-1-0. Vuokra-aika on 30 vuotta. Vuokra-alue käsittää
kirkonkylän asemakaavan mukaisen lähivirkistysalueen (VL).
Kittilän kunnan ja Kittilän kirkonkylän jakokunnan edustajien kanssa
on käyty neuvottelut vuokrasopimuksesta ja sitä koskeva maanvuokrasopimus on allekirjoitettu 22.12.2020. Vuokra-aika on 30 vuotta alkaen 1.1.2021 ja päättyen 31.12.2050. Vuokra on 50 euroa vuodessa ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.
Oheismateriaalina 22.12.2020 allekirjoitettu maanvuokrasopimus
karttaliitteineen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 22.12.2020 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen, jolla Kittilän kunta vuokraa Kittilän kirkonkylän
yhteisten maa- ja vesialueiden osakaskunnalta (jakokunta) kiinteistöstä 261-878-1-0 noin 900 m2:n suuruisen alueen.
Vuokra-aika 30 vuotta alkaen 1.1.2021 ja päättyen 31.12.2050.
Vuokran määrä on 50 €/vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös:
__________
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Yksityishenkilön varauspäätös, Hippuvaara, lupatunnus VA2020:0062
2/10.01.01/2020
Khall
Turvallisuus ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kaivoslain
mukainen varausilmoitus. Varaaja on yksityishenkilö ja alue on Hippuvaara (lupatunnus VA 2020:0062). Tukes on hyväksynyt varausilmoituksen 16.12.2020 antamallaan päätöksellä. Varausilmoitus täyttää kaivoslain 44 §:ssä säädetyt edellytykset eikä hyväksymiselle ole
kaivoslaissa säädettyä estettä.
Kaivoslain mukaan varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä
louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia.
Varaus on voimassa 29.9.2022 saakka. Varaaja on suunnitellut ottavansa näytteitä lapiolla kaivamalla. Mikäli varaaja hakee alueelle
myöhemmin malminetsintälupaa, siitä Tukes pyytää sitten kunnalta
lausunnon.
Varauspäätöksen mukaan kunnan pitää kuuluttaa Tukesin varauspäätös kunnan ilmoitustaululla.Varausilmoituksista Tukes ei pyydä
kunnan lausuntoja.
Tieto päätöksestä on julkaistu Lapin Kansa -sanomalehdessä ja Kittilän kunta on kuuluttanut asiasta ilmoitustaululla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä varauspäätöksen Hippuvaaraa (lupatunnus VA2020:0062) koskien tiedoksi
Päätös:
__________
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Kittilän koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelu
5/10.03.01/2021
Khall
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä, puh. 040 674 4393)
Koulukeskuksen arkkitehtisuunnitteluun pyydettiin tarjoukset
27.11.2020 siten, että tarjoukset tuli jättää 31.12.2020 klo 12:00
mennessä. Tarjouspyyntö oheismateriaalina.
Saapuneet tarjoukset avattiin 4.1.2021, avauspöytäkirja liitteenä.
Tarjouksensa toimittivat ARK Vahtera Oy, Arkkitehtitoimisto Jorma
Paloranta Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Sitowise Oy ja UKI
Arkkitehdit. Tarjousten vertailu oheismateriaalina.
Edullisimman tarjouksensa jätti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot ja on kustannuslaskennan tasoon
soveltuva hinnaltaan. Tarjous oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy edullisimman tarjouksen tehneen FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen Kittilän koulukeskuksen arkkitehtisuunnitteluun kokonaishinnaltaan* * * * * * * euroa alv 0%.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 9

Avauspöytäkirja /Koulukeskuksen arkkitehtisuunnittelun
hankinta-asiakirjat
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Kittilän koulukeskuksen rakennesuunnittelu
5/10.03.01/2021
Khall
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä, puh. 040 674 4393)
Koulukeskuksen rakennesuunnitteluun pyydettiin tarjoukset
27.11.2020 siten, että tarjoukset tuli jättää 31.12.2020 klo 12:00
mennessä. Tarjouspyyntö oheismateriaalina.
Saapuneet tarjoukset avattiin 4.1.2021, avauspöytäkirja liitteenä.
Tarjouksensa toimittivat A-Insinöörit Suunnittelu Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Insinööritoimisto J. Lampela Oy, Insinööritoimisto
Tanskanen Oy, Projekt Kuubis OÜ, Sitowise Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy ja WSP Finland Oy. Tarjousten vertailu oheismateriaalina.
Edullisimman tarjouksensa jätti Insinööritoimisto J. Lampela Oy, jonka tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot ja on kustannuslaskennan
tasoon soveltuva hinnaltaan. Tarjous oheismateriaalina.
Perustelut:
- A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tarjouksessaan ilmoittanut hinnan,
joka ei ole yhtenevä tarjousasiakirjaan liitetyn liiteasiakirjan kanssa.
- A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjouksen osalla on pyydetty tarjouksen täsmennys Cloudia-järjestelmässä 14.10.2021 klo 10:00 mennessä, koska heidän tarjouksessa oli ristiriitaisuus.
- Tarjouksen täsmennyspyyntö perustuu A-Insinöörit Suunnittelu
Oy:n tarjouksessa mainintaan kohdassa: KAIKKI MUUT MERKINNÄT JA KOHDAT SISÄLTYVÄT TARJOUKSEEN PAITSI MERKINTÄ E, JOHON EI OLE LAITETTU MERKKIÄ "v" on annettu tietona,
että sisältyvät kokonaishintaan. Kuitenkin ristiriitaisuus ilmenee
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kokonaishintatarjouksen lisäkirjeen
maininnassa asiakirjassa Tarjous 20130A-Ins 30.12.2020 Kittilän
Koulukeskus RAK+ELEM, jossa on mainittuna: ”Betonielementti- sekä konepajasuunnittelun hinta uudisrakennukseen on 18 euroa +
alv/ brm2”.
-Vastauksena täsmennyspyyntöön saatiin, että hintavertailuun muodostuu A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjouksen kokonaishinnaksi * *
* * * * euroa alv 0% sisältäen mm. betonielementtiensuunnittelun ja
teräsrakenteiden konepajasuunnittelun (tuoteosasuunnittelu).
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy edullisimman tarjouksen tehneen Insinööritoimisto J. Lampela Oy:n tarjouksen Kittilän koulukeskuksen rakennesuunnitteluun kokonaishinnaltaan * * * * * * euroa alv 0%.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.
Päätös:
_________
Liitteet

Liite 10 Avauspöytäkirja /Koulukeskuksen rakennesuunnittelun
hankinta-asiakirjat
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Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall
19.1.2021
Khall
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
Kittilän kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asian ottamisessa
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain 92 § 1 momentissa tarkoittama otto-oikeus on myös
lautakunnilla ja sen puheenjohtajalla lautakunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta,
lautakunnanpuheenjohtaja tai toimialajohtaja/esittelijä.
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 39 §:n mukaan kunnanhallituksen jaoston ja kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan jaoston ja lautakunnan alaisen viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun
ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
12.1.2021 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien,
jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:
- rakennus- ja ympäristölautakunta 10.12.2020
- vapaan sivistystyön lautakunta 17.12.2020
- kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta
9.12.2020 - 12.1.2021
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Oheismateriaali
- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista
- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 9.12.2020 - 12.1.2021
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.
Päätös:
__________
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Kunnanhallitus
Aika

Tiistai 19.01.2021 klo 12:00

Paikka

Kunnantalo, valtuustosali

Käsiteltävät asiat
Asia
31
32

Otsikko
Esitys edustajasta ja varaedustajasta Lapin seutukuntien
kansainvälistymisen yhteistyöryhmään
Kunnanvaltuuston kokouksen 14.12.2020 päätösten
laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

Sivu
2
3
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Esitys edustajasta ja varaedustajasta Lapin seutukuntien kansainvälistymisen
yhteistyöryhmään
14/00.04.01/2021
Khall
Lapin liiton koolle kutsumassa suunnittelukokouksessa 6.11.2020 on
päätetty koota seutukunnallinen kansainvälistymisen yhteistyöryhmä
osaksi Lapin kansainvälistymisen ekosysteemiä. Yhteistyöryhmän
tehtävä on vahvistaa kuntien elinvoimaa alueellisen yhteistyön ja
kansain-välisten kehittämistoimien avulla. Yhteistyöryhmään nimetään kaksitoista edustajaa ja kaksitoista varaedustajaa Lapin seutukunnista, eli kaksi varsinaista ja kaksi vara-edustajaa / seutukunta.
Lapin liitto pyytää Lapin kunnilta ehdotuksia työryhmän jäseniksi nimettävistä henkilöistä 21.1.2021 mennessä.
Ryhmään nimetään ensisijaisesti elinkeinoasioista vastaava viran-/toimen-haltija sekä yrittäjäyhdistyksen edustaja. Organisaatiot
vastaavat ryhmään osallistumisen mahdollisista kustannuksista. Liitteet Nimeämispyyntö seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmään
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää edustajaa ja varaedustajaa Lapin seutukunnalliseen kansainvälistymisen yhteistyöryhmään.
Päätös:
__________
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Kunnanvaltuuston kokouksen 14.12.2020 päätösten laillisuusvalvonta ja
täytäntöönpano
Khall
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitukselle kuuluu kuntalain 96 §:n mukainen päätösten laillisuuden valvonta.
''Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka valtuusto on ylittänyt toimivaltansa
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.''
Kunnanvaltuuston kokouksessa 14.12.2020 käsiteltiin seuraavat
asiat:
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastaminen
Rakennuslupamaksujen tarkistaminen
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen
muuttaminen
Kunnanjohtajan johtajasopimus ajalle 1.1. - 31.12.2021
Kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspäivät
kevätkausi 2021
Valtuustoaloite, tievalaistus Lompolon kylään
Valtuutettujen lukumäärä
Rekrytointiohje
Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräysten
hyväksyminen
Kuntalaisaloite/Ensiapukoulutusta kuntaisille
veloituksetta
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023
Valtuutettujen puheenvuorot, aloitteet/Kvalt 14.12.2020

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa valtuuston 14.12.2020 päätökset § 124 - §
136 laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös:
__________

