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Kokouksen alussa järjestäytymispykälien jälkeen:
Kunnan konsernijohdon ja tytäryhteisöjen suunnittelu- ja
neuvottelutilaisuus
Tytäryhtiöiden strategiat ja tavoitteet
Levi Ski Resort Ltd: Jouni Palosaari
Kittilän Aluelämpö Oy: Pekka Tennivaara
Kittilän Vuokratalot Oy: Timo Sattanen
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§ :t 413 - 439

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Sanna Ylinampa
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa §:ien 421, 422, 431-433 ja
436 osalta.
Tauot pidettiin klo 14.13-14.30 ja 15.45-16.02.
Kittilässä 11.10.2021

Tarmo Salonen
Pöytäkirjan tarkastajat:

Marita Toivanen
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Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 11.10.2021 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila).
Kittilä 11.10.2021
Sanna Ylinampa
Hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 05.10.2021 § 413
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
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 §).
Hallintosäännön 134 § Sähköinen kokous, mukaan
"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja kuuloyhteydessä.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen
kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22-23
§:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.
Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi."
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Kunnanjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksytään työjärjestys.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kunnanhallituksen kokoukseen on 4.10.2021 laadittu lisälista.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa lisälistan asiat numero
24-27 (§:t 436 - 439 ) käsiteltäväksi.
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 05.10.2021 § 414
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
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 pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa olevat kunnanhallituksen jäsenet Tarmo
Salonen ja Marita Toivanen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
284/10.01.01/2017
Khall 05.10.2021 § 415
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitukselle on sovittu annettavaksi tilannekatsaus kunnan
ajankohtaisista asioista. Kunnanjohtaja Antti Jämsén selostaa asiaa
kokouksessa. Samassa yhteydessä käsitellään muut kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Antti Jämsénin antaman tilannekuvan koronaviruspandemiasta
2) merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan selostuksen seuraavista asioista:
- Kunnan verotulot
- Opetusministeri Li Andersson vieraili Kittilässä lauantaina
2.10.2021
3) merkitsee tiedoksi mahdolliset muut kunnanhallitukselle tiedotettavat asiat
Oheismateriaali:
- Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 20.9.2021 kaivoslain mukaista asiaa koskevista valituslupahakemuksista/Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuden päätös 28.4.2020, 20/0233/1 (Agnico Eagle Finland Oy:lle myönnetty kaivoslupa, kaivoksen apualue)
- Kittilän kunnan muistio opetusministeri Li Anderssonille 2.10.2021
Päätös:
Tytäryhtiöiden esittelyt/Strategiat ja tavoitteet
Oy Levi Ski Resort Ltd, Jouni Palosaari
Kittilän Aluelämpö Oy, Pekka Tennivaara
Kittilän Vuokratalot, Timo Sattanen
Levin Vesihuolto Oy, Hannu Teppo
Aki Nevalainen poistui kokouksesta klo 13.50.
Tauko pidettiin klo 14.13-14.30.
Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan antama tilannekuva koronaviruspandemiasta, selostus kunnan verotuloista, opetusministeri Li Anderssonin vierailusta Kittilässä lauantaina 2.10.2021
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausuntopyyntö Lappi-sopimuksen 2022-2025 luonnoksesta sekä
ympäristöselostuksesta
218/00.04.01/2017
Khall 05.10.2021 § 416
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma ovat maakunnan kehittämisen lakisääteisiä asiakirjoja. Lapissa nämä asiakirjat ovat yhdistetty samaan asiakirjaan, jota kutsutaan Lappi-sopimukseksi.
Lappi-sopimus on kehittämisstrategia, joka esittää kokonaiskuvan
maakunnan strategisesta kehittämisestä ja rahoituksen suuntaamisesta maakunnassa seuraavan neljän vuoden aikana, sekä pitkän
tähtäimen tulevaisuuskuvat.
Lappi-sopimusta 2022–2025 on valmisteltu laajapohjaisella ja osallistavalla menettelyllä kuluneen vuoden 2021 aikana. Tietoa ja näkemyksiä on kerätty muun muassa kuntakierroksilla, sidosryhmä-työskentelyn kautta, työpajoissa ja julkisella kommentointikierroksella.
Lausunnoille nyt tulevan luonnoksen yhteiskirjoittamiseen on osallistunut useita kymmeniä asiantuntijoita.
Lapin liiton hallitus käsitteli Lappi-sopimuksen luonnosta ja siihen liittyvää ympäristöselostusta kokouksessaan 30.8.2021 ja päätti lähettää asiakirjat lausuntokierrokselle. Asiakirjat ovat nähtävillä Lapin liiton nettisivuilla osoitteessa:
https://www.lapinliitto.fi/aluekehitys/lappi-sopimus/lappi-sopimuksenpaivittaminen/
Lapin liitto pyytää lausunnot 8.10.2021 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen info@lapinliitto.fi tai vaihtoehtoisesti voitte antaa lausunnon myös lausuntopalvelun kautta osoitteessa lausuntopalvelu.fi,
hakukenttään Lappi-sopimus 2022-2025.
Lausuntopyyntö lähetetään laajalla jakelulla muun muassa kuntiin,
alueviranomaisille, oppilaitoksiin ja muille tärkeille sidosryhmille.
Lausunnon voivat jättää kaikki asiasta kiinnostuneet.
Lisätietoja antaa Lapin liiton kehittämispäällikkö Satu Luiro, p. 0400
124 029 ja sähköposti satu.luiro@lapinliitto.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää toimittaa Lappi –sopimuksesta seuraavan
lausunnon:
Kaivosveron kohdentaminen kuntiin
Suomessa otetaan käyttöön kaivosvero vuoden 2023 alussa siten,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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että sen tuotosta 60 prosenttia tulisi kunnille ja 40 % valtiolle.
Malminetsinnästä 90 prosenttia tehdään Lapissa, minkä vuoksi on
oleellista, että kaivoskuntien ja valtion kesken valmistellaan kaivostoiminta, asuminen ja liikennesopimukset eli KAL -sopimukset, joiden perusteella kaivosverosta valtiolle tuleva 40 prosentin osuus
kohdennetaan kaivoskuntien tiestön ja muun infrastruktuurin investointeihin, joilla lisätään kaivostoiminnan kilpailukykyä, henkilöstön
saatavuutta sekä kuntien vetovoimaa ja viihtyisyyttä.
Etä- ja sesonkityön huomioiminen valtionosuuksissa
Lappi –sopimuksessa on tuotava esiin, että valtionosuuksissa ja kotikuntakorvauksissa huomioidaan kuntien todelliset oppilasmäärät,
koska kunnalla jää saamatta valtionosuuksia osasta kunnassa etäja sesonkityötä tekevien vanhempien lapsista. Tältä osin lainsäädäntöä on tarvetta joustavoittaa.
Esi- ja perusopetusta rahoitetaan valtiovarainministeriön peruspalvelujen valtionosuudella. Peruspalvelujen valtionosuus määräytyy sen
perusteella, mikä on lapsen kotikunta 31.12.
Jos oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin omassa kotikunnassaan, saa opetuksen järjestäjä kotikuntakorvaustuloa näistä
oppilaista. Vastaavasti kotikunta maksaa kotikuntakorvausmenoja
kaikista niistä lapsista, jotka ovat jonkun muun opetuksen järjestäjän
opetuksessa. Kotikuntakorvaus määräytyy 31.12. tilanteen mukaan.
Kotikuntakorvaus maksetaan aina koko vuodeksi tai ei ollenkaan. Sitä ei pilkota osaksi vuotta.
Jos etätyöntekijä tulee lapsineen työhön Kittilään tammi-toukokuuksi, kyseisten lasten osalta valtionosuuden saa lähtökunta. Koska
lapset eivät ole Kittilässä koulussa tilastointiajankohtana 31. joulukuuta, Kittilä ei saa kyseisistä lapsista valtionosuutta eikä kotikuntakorvaustuloja.
Tämä tilanne on Kittilän kunnalle vaikea, sillä se ei saa valtionosuutta eikä kotikuntakorvausta, vaikka järjestää opetusta lapsille kevätlukukauden ajan ja järjestää tarvittaessa oppilaskuljetuksen.
Jos etätyöntekijä tulee lapsineen kuntaan marras-toukokuuksi, kyseisten lapsien osalta valtionosuuden saa lähtökunta. Kotikuntakorvausjärjestelmästä johtuen Kittilä saa kuitenkin kotikuntakorvaustuloa, jota lähtökunta maksaa, koska lapset ovat Kittilässä koulussa tilastointiajankohtana 31. joulukuuta.
Korona on lisännyt kiinnostusta etätyöhön arvojen ja mieltymysten
muutosten myötä: terveys, tila, näkymä ja luonto koetaan arvoina,
joita pyritään huomioimaan nyt aiempaa enemmän työelämässä.
Kittilän kunnan tavoitteena on etätyöhotelli-, etätyökylä- ja etäopiskelukonseptin luominen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kestävän pyöräilymatkailun edistäminen
Lapissa on erinomainen mahdollisuus rakentaa kestävää matkailua
ympärivuotisesti, mihin uuden kärjen tarjoaa pyöräilymatkailu, johon
liittyviä suunnitelmia laaditaan Lapissa paljon.
Liiketoimintaympäristön parantaminen pyöräilymatkailun kehittämiseksi vaatii suunnitelmia ja toimenpiteitä nykyisen pyöräilyinfrastruktuurin parantamiseksi sekä uuden rakentamiseksi.
Lappiin on investoitu laajasti erityisesti lumellisen ajan matkailijoita
varten ja alueella on runsaasti infrastruktuuria, joka on toistaiseksi
lumettomana aikana vielä vähällä käytöllä. Siksi sitä olisi kehitettävä
palvelemaan paremmin myös pyöräilijöiden tarpeita.
Suosituissa kansainvälisissä pyöräilykohteissa monipuolinen, pyöräilijöiden erityistarpeet huomioiva infrastruktuuri on yksi menestymisen
edellytys.
Vaelluskalojen nousun mahdollistaminen Tunturi-Lappiin
Kalastuksen suosio ja kansainvälistyminen ovat lisääntyneet viime
vuosina nopeasti. Siksi on tärkeää vaelluskalojen nousun mahdollistaminen Tunturi-Lapin ja Lapin vesistöihin.
Päätös:
Paula Nevalainen esitti, että lausuntoon lisätään seuraavat maininnat:
Kittilän kylien merkitystä luonto- ja erämatkailun näkökulmasta tuotaisiin esille erämaakylissä Pulju ja Lompolon alueilla sekä Molkojärvi-Kinisjärvi-alueilla.
Kansallispuisto-statusta laajennettaisiin maantieteellisesti ja merkittäisiin myös Lemmenjoen kansallispuisto valtakunnalliseksi kehittämiskohteeksi. (sivu 17 Lappi-sopimuksesta.)
Lisäksi lausuttaisiin, että seuraavat tieosuudet Köngäs-Tepasto, tienumero 956 ja kyseinen tieosuus ulottuen Raattamaan saakka, tienumero 9562, laitettaisiin valtakunnallisesti merkittäväksi tieosuudeksi.
Marita Toivanen kannatti Nevalaisen esitystä.
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
1) Lisätään kunnanjohtajan esitykseen seuraavat lisäykset:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kylien merkitystä luonto- ja erämatkailun näkökulmasta tuotaisiin esille erämaakylissä Pulju ja Lompolon alueilla sekä Molkojärvi-Kinisjärvi-alueilla.
Kansallispuisto-statusta laajennettaisiin maantieteellisesti ja merkittäisiin myös Lemmenjoen kansallispuisto valtakunnalliseksi kehittämiskohteeksi. (sivu 17 Lappi-sopimuksesta.)
Lisäksi lausuttaisiin, että seuraavat tieosuudet Köngäs-Tepasto, tienumero 956 ja kyseinen tieosuus ulottuen Raattamaan saakka, tienumero 9562, laitettaisiin valtakunnallisesti merkittäväksi tieosuudeksi.
2) Lisäksi seuraava kohta muutetaan muotoon:
Vaelluskalojen nousun mahdollistaminen Tunturi-Lappiin
Kalastuksen suosio ja kansainvälistyminen ovat lisääntyneet viime
vuosina nopeasti. Siksi on tärkeää vaelluskalojen nousun mahdollistaminen Tunturi-Lapin ja Lapin vesistöihin.
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Home,
ML2017:0042
2/10.01.01/2020
Khall 05.10.2021 § 417
(Valmistelija: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Sakumpu Exploration Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Alakylän paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan
hakemuksen koskien Home – nimistä malminetsintälupa-aluetta.
Lausunnon antamiseen on pyydetty ja saatu jatkoaikaa 12.10.2021
saakka.
Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 2234,24 ha.
Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita. Hakemuksen mukaan suojelualueet on rajattu hakemusalueen ulkopuolelle.
Levin osayleiskaavaan merkityt luontokohteet on myös rajattu hakemusalueen ulkopuolelle.
Yhtiö etsii alueelta kultaa ja kuparia. Yhtiön jättämän malminetsintälupahakemuksen liitteenä olevan alustavan tutkimussuunnitelman
mukaan, yhtiö suunnittelee suorittavan alueella mm. kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa ja maastogeofysikaalisia mittauksia. Tuloksista riippuen myös syväkairauksia.
Lupahakemuksen mukaan pohjamoreeninäytteenotossa käytetään
kumiteloilla liikkuvaa Bandvagn – kulkuneuvoa ja näytteenotto suoritetaan tähän kiinnitetyllä iskuporayksiköllä. Työssä käytetään myös
moottorikelkkaa tai mönkijää. Talviaikana suoritettavissa maastogeofysikaalisissa mittauksissa käytetään kulkuneuvona moottorikelkkaa, mutta itse mittaustapahtumissa kulkeminen tapahtuu suksilla ja
lumikengillä. Mahdollinen syväkairaus suoritetaan pääasiassa talviaikaan käyttäen telakulkuneuvoja sekä moottorikelkkaa tai mönkijää.
Suunniteltujen tutkimusten ympäristö- ja muut vaikutukset jäävät vähäisiksi eivätkä kohdistu suojelualueille tai muihin arvokkaisiin kohteisiin. Hakemuksen mukaan ainoat vaikutukset ovat hetkelliset häiriöt liikkumisesta ja laitteistojen äänestä. Kairauspaikoilla voi tapahtua vähäistä tallaantumista, joka on palautuvaa. Pohjamoreeninäytteenotto – ja kairauskalusto on varustettu kumiteloilla ja biohajoavalla hydrauliöljyllä.
Hakemuksen mukaan malminetsintätoiminnan lopettamisen jälkeen
kalusto ja kaikki tarvikkeet yms. viedään pois kokonaisuudessaan.
Kukin mittapaikka tai toiminta-alue siistitään heti työn päättyessä ko.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kohteella. Tutkimusten loputtua varmistetaan alueen siisteys, kartoitetaan mahdolliset maastovauriot ja sovitaan vahingonkorvauksista
asianomaisen maanomistajan kanssa. Puustovahinkoja pyritään
välttämään, mutta mikäli niitä tulee, korvataan vahingot metsänomistajalle metsänhoitoyhdistyksen suositusten mukaan.
Hakemuksessa esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman
mukaan tutkimusalueella ei ole tarkoitus suorittaa tutkimusojien kaivuuta tai suorittaa montutusta tai koelouhintaa. Suunnitellusta toiminnasta ainoa mahdollisesti syntyvä kaivannaisjäte on syväkairauksissa syntyvä ns. kairaussoija. Alkuvaiheen tutkimuksissa kairausreiät ovat matalia ja soijan määrä pieni. Pohjamoreeninäytteenotto ja
muut tutkimusmenetelmät eivät synnytä kaivannaisjätettä.
Kaavoitustilanne:
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Levin ympäristön osayleiskaava (KV 25.2.2008 ja KHO 5.10.2011), joka on tullut voimaan
17.10.2011.
Em. osayleiskaavassa pääosa malminetsintäalueesta on osoitettu
Maa- ja metsätalousalueeksi (M).
Lupahakemusalueen Aakenusjärven läheisyydessä sijaitsevaan
osaan kohdistuu M-alueen lisäksi osa yleiskaavan Retkeily- ja ulkoilualuetta (VR-1). VR-1 alueen kaavamääräyksen mukaan ympäristön arvoja heikentävät toimenpiteet on kielletty. MRL 43.2§:n nojalla
määrätään, että alueelle saa rakentaa vain yleistä virkistystä ja leiriytymistä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia kuten laavuja ja katoksia ja tupia niin, että yksittäisien rakennuksen /rakennelman pinta-ala on enintään 50 m2. Alueella on voimassa MRL 43.2§ toimenpiderajoitus: Puiden kaatamista, maisema-arvoja heikentävää maanrakennustyötä ja näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.
Reitistöt:
Alueeseen kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti ja ulkoilureittejä, joita käytetään hiihtämiseen, patikointiin ja
pyöräilyyn. Reitit ovat suosittuja ja ulkoilureitit ovat tärkeä yhdysreitti
pallas- yllätunturin kansallispuistoon. Lupahakemusalueeseen ja sen
välittömään läheisyyteen kohdistuvat reitit ovat siis sekä kesä- että
talvikäytössä. Kätkätunturin päällä kulkee sekä talvi- että kesäkäytössä oleva, suosittu patikointireitti, jolta on näkö- ja kuuloyhteys hakemuksessa esitetylle malminetsintäalueelle.
Edellä mainitut reitit ovat keskeinen osa koko kunnan reittiverkostoa
ja ovat elintärkeitä Levin matkailukeskuksen matkailupalveluille.
Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Home – nimistä malminetsintälupa-aluetta
ilmoittaa seuraavaa:
Lupahakemus kohdistuu Levin ympäristön osayleiskaava-alueelle.
Yleiskaava ja yleiskaavamääräykset tulee huomioida malminetsintälupahakemusa ratkaistaessa. Hakemusta ratkaistaessa tulee myös
huomioida hakemusalueen sijainti Levin matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Alueeseen kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti ja ulkoilureittejä, joita käytetään hiihtämiseen, patikointiin ja
pyöräilyyn. Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa moottorikelkka- ja
ulkoilureiteille sekä niiden käytölle.
Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä
alueen poronhoidolle eikä Levin alueen matkailuelinkeinolle.
Kunnanhallituksen mielestä kyseinen alue ei sovellu kaivostoiminnalle yleiskaavan ja matkailukeskuksen läheisyyden vuoksi ja pyytää
luvanhakijaa harkitsemaan malminetsintätoimien kannattavuutta kyseisellä alueella.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kartta malminetsintälupahakemusalueesta (Home),
lupatunnus ML2017:0042
Yleiskaavakartta, Malminetsintälupahakemusalue Home
ML2017:0042
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Lausunto Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Home 1,
ML2018:0109
2/10.01.01/2020
Khall 05.10.2021 § 418
(Valmistelija: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Sakumpu Exploration Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Alakylän paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan
hakemuksen koskien Home 1 – nimistä malminetsintälupa-aluetta.
Lausunnon antamiseen on pyydetty ja saatu jatkoaikaa 12.10.2021
saakka.
Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 813,67 ha.
Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita. Hakemuksen mukaan suojelualueet on rajattu hakemusalueen ulkopuolelle.
Levin osayleiskaavaan merkityt luontokohteet on myös rajattu hakemusalueen ulkopuolelle.
Yhtiö etsii alueelta kultaa ja kuparia. Yhtiön jättämän malminetsintälupahakemuksen liitteenä olevan alustavan tutkimussuunnitelman
mukaan, yhtiö suunnittelee suorittavan alueella mm. kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa ja maastogeofysikaalisia mittauksia. Tuloksista riippuen myös syväkairauksia.
Lupahakemuksen mukaan pohjamoreeninäytteenotossa käytetään
kumiteloilla liikkuvaa Bandvagn – kulkuneuvoa ja näytteenotto suoritetaan tähän kiinnitetyllä iskuporayksiköllä. Työssä käytetään myös
moottorikelkkaa tai mönkijää. Talviaikana suoritettavissa maastogeofysikaalisissa mittauksissa käytetään kulkuneuvona moottorikelkkaa, mutta itse mittaustapahtumissa kulkeminen tapahtuu suksilla ja
lumikengillä. Mahdollinen syväkairaus suoritetaan pääasiassa talviaikaan käyttäen telakulkuneuvoja sekä moottorikelkkaa tai mönkijää.
Suunniteltujen tutkimusten ympäristö- ja muut vaikutukset jäävät vähäisiksi eivätkä kohdistu suojelualueille tai muihin arvokkaisiin kohteisiin. Hakemuksen mukaan ainoat vaikutukset ovat hetkelliset häiriöt liikkumisesta ja laitteistojen äänestä. Kairauspaikoilla voi tapahtua vähäistä tallaantumista, joka on palautuvaa. Pohjamoreeninäytteenotto – ja kairauskalusto on varustettu kumiteloilla ja biohajoavalla hydrauliöljyllä.
Hakemuksen mukaan malminetsintätoiminnan lopettamisen jälkeen
kalusto ja kaikki tarvikkeet yms. viedään pois kokonaisuudessaan.
Kukin mittapaikka tai toiminta-alue siistitään heti työn päättyessä ko.
kohteella. Tutkimusten loputtua varmistetaan alueen siisteys, kartoiPöytäkirjan tarkastajat:
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tetaan mahdolliset maastovauriot ja sovitaan vahingonkorvauksista
asianomaisen maanomistajan kanssa. Puustovahinkoja pyritään
välttämään, mutta mikäli niitä tulee, korvataan vahingot metsänomistajalle metsänhoitoyhdistyksen suositusten mukaan.
Hakemuksessa esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman
mukaan tutkimusalueella ei ole tarkoitus suorittaa tutkimusojien kaivuuta tai suorittaa montutusta tai koelouhintaa. Suunnitellusta toiminnasta ainoa mahdollisesti syntyvä kaivannaisjäte on syväkairauksissa syntyvä ns. kairaussoija. Alkuvaiheen tutkimuksissa kairausreiät ovat matalia ja soijan määrä pieni. Pohjamoreeninäytteenotto ja
muut tutkimusmenetelmät eivät synnytä kaivannaisjätettä.
Kaavoitustilanne:
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Levin ympäristön osayleiskaava (KV 25.2.2008 ja KHO 5.10.2011), joka on tullut voimaan
17.10.2011.
Em. osayleiskaavassa pääosa malminetsintäalueesta on osoitettu
Maa- ja metsätalousalueeksi (M).
Lupahakemusalueen Aakenusjärven läheisyydessä sijaitsevaan
osaan kohdistuu M-alueen lisäksi osa yleiskaavan Retkeily- ja ulkoilualuetta (VR-1). VR-1 alueen kaavamääräyksen mukaan ympäristön arvoja heikentävät toimenpiteet on kielletty. MRL 43.2§:n nojalla
määrätään, että alueelle saa rakentaa vain yleistä virkistystä ja leiriytymistä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia kuten laavuja ja katoksia ja tupia niin, että yksittäisien rakennuksen /rakennelman pinta-ala on enintään 50 m2. Alueella on voimassa MRL 43.2§ toimenpiderajoitus: Puiden kaatamista, maisema-arvoja heikentävää maanrakennustyötä ja näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.
Lupahakemusalueeseen kohdistuu osittain myös Aakenusjärven läheisyydessä yleiskaavamerkintä Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, kohteen tunnusnumero luo-17 eli merkittävä petolintujen pesimäalue.
Reitistöt:
Lupahakemusalueen läheisyydessä sijaitsee ulkoilureittejä, joita
käytetään hiihtämiseen, patikointiin ja pyöräilyyn. Reitit ovat suosittuja ja ulkoilureitit ovat tärkeä yhdysreitti pallas- yllätunturin kansallispuistoon. Edellä mainitut reitit ovat sekä kesä- että talvikäytössä.
Kätkätunturin päällä kulkee sekä talvi- että kesäkäytössä oleva, suosittu patikointireitti, jolta on näkö- ja kuuloyhteys hakemuksessa esitetylle malminetsintäalueelle.
Edellä mainitut reitit ovat keskeinen osa koko kunnan reittiverkostoa
ja ovat elintärkeitä Levin matkailukeskuksen matkailupalveluille.
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Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Home 1 – nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:
Lupahakemus kohdistuu Levin ympäristön osayleiskaava-alueelle.
Yleiskaava ja yleiskaavamääräykset tulee huomioida malminetsintälupahakemusta ratkaistaessa. Hakemusta ratkaistaessa tulee myös
huomioida hakemusalueen sijainti Levin matkailukeskuksen läheisyydessä.
Lupahakemusalueen läheisyydessä sijaitsee ulkoilureittejä, joita
käytetään hiihtämiseen, patikointiin ja pyöräilyyn. Malminetsintä ei
saa aiheuttaa haittaa ulkoilureiteille sekä niiden käytölle.
Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä
alueen poronhoidolle eikä Levin alueen matkailuelinkeinolle.
Kittilän kunnanhallitus haluaa huomauttaa malminetsintäluvan hakijalle, että kyseinen alue soveltuu huonosti kaivostoiminnalle matkailukeskuksen läheisyyden vuoksi ja pyytää harkitsemaan malminetsintätoimien kannattavuutta kyseisellä alueella.
Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Poistetaan lausunnosta seuraava lause:
”Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.”
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 3
Liite 4

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kartta malminetsintälupahakemusalueesta (Home 1),
lupatunnus ML2018:0109
Yleiskaavakartta,Malminetsintälupahakemusalue Home 1
ML2018:0109
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 18.8.2021
3/10.00.01/2021
Khall 05.10.2021 § 419
(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.
Kiinteistöstä * * * * * * * * * * * on myyty 18.8.2021 allekirjoitetulla
kauppakirjalla noin 32 ha:n suuruinen määräala (* * * * * * * * * *).
Määräala sijaitsee Puljussa Salankijärven läheisyydessä.
Kunnalta on pyydetty ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 18.8.2021 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa koskien
määräalaa * * * * * * * * * *.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Puurokaukonen ry:n avustushakemus koronaepidemian heikentämään taloudelliseen
tilanteeseen
91/02.05.01/2021
Khall 05.10.2021 § 420
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Puurokaukonen ry anoo 31.8.2021 saapuneella hakemuksellaan ja
23.9.2021 saapuneella hakemuksen lisäselvityksellä Kittilän kunnalta 2.500 euron avustusta koronaepidemian vuoksi heikentyneen
kassavaratilanteen parantamiseksi.
Hakemuksen mukaan koronan vuoksi Puurokaukonen ry:n toiminta
on ollut hyvin rajoitettua ja varoja toimintaan ei ole saatu kerättyä kuten aikaisempina vuosina. Vuokraustoiminta on ollut vähäistä, matkailijoita ei ole ollut. Jäänlähtöveikkausta ei ei ole voitu järjestää, tavallisesti tuottanut yli 1.000 euroa. Talkoilla ei ole voitu kerätä rahaa.
Kylätalon kiinteät kulut ovat kuitenkin pysyneet samoina (esim. sähkölaskut sisältäen molempien puolten lämmityksen, lumityöt, vesimaksut, kunnostustyöt, hankkeiden toteuttaminen) eli taloudellinen
vaikutus on ollut merkittävä.
Kunnan vuoden 2021 talousarviossa on vielä jäljellä muun toiminnan
kustannuspaikalla määrärahaa ennalta kohdentamattomiin avustuksiin, mutta määrärahasta jää uupumaan 390 euroa. Mutta muun toiminnan vuoden 2021 määrärahoista ei tulla käyttämään Kittilän
markkinoiden avaukseen varattua 3.500 euron määrärahaa eikä Kelontekemän Musiikkivestareiden määrärahaa 10.000 euroa. Tällöin
muun toiminnan määrärahoista löytyy riittävä määräraha Puurokaukosen avustukselle ilman että tarvittaisiin lisämäärärahaa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää Puurokaukonen ry:lle 2.500 euron
avustuksen koronaepidemian vuoksi menetettyjen tulojen korvaamiseksi. Avustus kirjataan muun toiminnan kustannuspaikalle (30105).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Levi Golf ry:n hankeaikainen lainahakemus
370/02.05.03/2021
Khall 05.10.2021 § 421
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Levi Golf ry. hakee 8.9.2021 saapuneella hakemuksellaan hankeaikaista lainaa Multigolfpuiston rakennushankkeeseen 76.673 euroa.
Lapin Ely-keskukselta on saatu hankkeelle 25.8.2021 myönteinen
rahoituspäätös.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 102.231 euroa, josta tuen
osuus on 76.673,25 euroa. Hankkeessa tehdään talkootyötä 22.650
euron edestä. Loput yksityisrahoituksesta maksetaan Levi Golf ry:n
varoista. Multigolfpuiston rakentaminen toteutetaan tämän syksyn
sekä ensi kevään ja kesän aikana. Tavoitteena on avata puisto syksyllä 2022. Kittilän kunnan hankeaikaisella lainalla taattaisiin, että
hanke saadaan toteutettua suunnitelman mukaisesti aikataulussa.
Hankesuunnitelman mukaan hankkeen tavoitteena on mm. kesäharrastusmahdollisuuksien ja liikuntapaikkojen lisääminen sekä golfharrastuksen lisääminen erityisesti lapsille ja nuorille.Multigolfpuistossa
voidaan harrastaa golfia eri muodoissa. Alueelle on suunniteltu par
3 golfharjoitusrata, joka soveltuu niin futis-, piha- kuin frisbeegolfin
pelaamiseen. Kohderyhmä on laaja lapsista ikäihmisiin ja golfin aktiivisista harrastajista aloittelijoihin. Puistolla pyritään lisäämään golfin
houkuttelevuutta sekä madaltamaan kynnystä golfharrastuksen
aloittamiselle.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Hankeaikaisen lainan myöntämisestä voisi syntyä luottotappioita,
koska on esimerkiksi olemassa mahdollisuus, ettei hankkeille myönnettyä tukirahoitusta lopulta saada rahoitukselle määrättyjen kriteerien jäädessä jostain syystä täyttymättä. Riskin määrä ei kuitenkaan
toteutuessaan olisi merkittävä eikä uhkaisi kunnan kykyä vastata sille säädetyistä tehtävistä.
Levi Golf ry:n lainahakemus liitteenä. Hankehakemus ja Ely-keskuksen päätös tuen myöntämisestä oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Levi Golf ry:lle hankeaikaisen lainan 76.700 euroa 0,1 %:n vuotuisella korolla. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kunnalle saatuaan hankemaksatuksen tililleen, viimeistään 31.3.2023.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5

Levi Golf ry:n hankeaikainen lainahakemus / Levin
Multigolfpuisto rakennushanke
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Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry:n hankeaikainen lainahakemus
368/02.05.03/2021
Khall 05.10.2021 § 422
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry hakee 3.9.2021 saapuneella hakemuksellaan hankeaikaista lainaa Taidetapahtuman palveluiden kehittämishankkeelle. Hanke toteutetaan 1.1.2021-31.12.2021.
Taidetapahtuman palveluiden kehittämishankkeen tarkoituksena on
vahvistaa taidetapahtumatoimintaa Kaukosen kylässä.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Hankeaikaisen lainan myöntämisestä voisi syntyä luottotappioita,
koska on esimerkiksi olemassa mahdollisuus, ettei hankkeille myönnettyä tukirahoitusta lopulta saada rahoitukselle määrättyjen kriteerien jäädessä jostain syystä täyttymättä. Taiteilijayhdistys Hiljaisuus
ry:llä ei ole mahdollisuutta hankkia vakuutta lainalle, mikä aiheuttaa
kunnalle lainariskin. Riskin määrä ei kuitenkaan toteutuessaan olisi
merkittävä eikä uhkaisi kunnan kykyä vastata sille säädetyistä tehtävistä.
Lainahakemus liitteenä ja hankehakemus sekä Ely-keskuksen
myönteinen päätös hankkeelle oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry:lle hankeaikaisen lainan 45.000 euroa
0,1 %:n vuotuisella korolla. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän
kunnalle saatuaan hankemaksatuksen tililleen, viimeistään
30.6.2022 mennessä.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 6

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry:n hankeaikainen
lainahakemus / Taidetapahtuman palveluiden
kehittämishanke

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 194
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Ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta
131/02.07.02/2021
Khall 27.04.2021 § 194
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
* * * * * * * * * * * on kuollut * * * * * * * * * *. Häneltä ei jäänyt
perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on tullut
perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä
kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.
Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan
kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä. * * * * * * * * kuolinpesällä Kittilän kunnan Kuivasalmen kylässä sijaitseva * * * * –niminen
22,91 hehtaarin metsätila (* * * * * * * * *).
Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi
yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan. Hakemus pyydetään toimittamaan Valtiokonttorin kirjaamoon
30.6.2021 mennessä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että kunta hakee Kittilän kunnan Kuivasalmen kylässä sijaitsevaa * * * * –nimistä 22,91 hehtaarin metsätilaa (*
* * * * * * * *) käytettäväksi kansallisen metsästrategian mukaisesti
päämääränä metsän aktiivinen, taloudellinen, ekologinen ja sosiaalisesti kestävä käyttö. Kittilän kunta edistää * * * * –nimisellä metsätilalla metsäkulttuuria tavoitteenaan parempi metsän tuottaman
hyvinvoinnin kasvattaminen.
Päätös:
Esitys hyväksyttin.
__________
Khall 05.10.2021 § 423
Kittilä kunta on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö
Kittilä, * * * * * * * * * * * * luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi metsäkulttuurin edistämiseen, tavoitteena parempi metsän tuottaman
hyvinvoinnin kasvattaminen. Kansallisen metsästrategian mukaisesti
päämääränä olisi metsän aktiivinen, taloudellinen, ekologinen ja
sosiaalisesti kestävä käyttö.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
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Metsähallitus on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö
Kittilä, * * * * * * * * * * * * pysytettäisiin valtion omistuksessa ja luovutettaisiin Metsähallituksen hallintaan käytettäväksi vaihtokohteena
läheisen puolustusvoimien Pokan harjoitusalueen lisähankinnoissa.
Valtionkonttori on päätöksellään 9.9.2021 (VK/53/08.02.01/2020)
ratkaissut asian kuolinpesään kuuluvan kiinteistön
Kittilä, * * * * * * * * * * * * osalta siten, että kyseinen kiinteistö pysytetään valtion omistuksessa ja luovutetaan Metsähallituksen
hallintaan käytettäväksi vaihtokohteena läheisen puolustusvoimien
Pokan harjoitusalueen lisähankinnoissa.
Valtiokonttori on todennut päätöksessään, että koska Kittilän kunnan
hakeman kiinteistön pysyttämiseen valtion omistuksessa on Metsähallituksen lausunnon perusteella erityistä syytä, Kittilän kunnan hakemus hylätään.
Muutoksenhaun osalta valtiokonttorin päätöksessä on todettu, että
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.
Valtiokonttorin päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Valitusaika kyseisen päätöksen osalta päättyy 11.10.2021.
Muutoksenhakua harkittaessa kannattaa ottaa huomioon, ettei kunnalla ole subjektiivista oikeutta valtiolle perintönä tulleeseen omaisuuteen. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan: ”Omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä oli viimeksi asunut. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee.” PK 5:2.2:n mukaan kuitenkin:
”Omaisuutta ei voida luovuttaa 1 momentissa säädetyin tavoin, jos
sen pysyttämiseen valtion omistuksessa tai sen käyttämiseen muulla tavoin on erityistä syytä.” Metsähallitus on kertonut Valtiokonttorille, että puolustusministeriöllä on kiinteistölle tarvetta, joten Valtiokonttorin ainoa mahdollisuus on ollut luovuttaa omaisuus puolustusvoimien käyttöön.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei päätökseen haeta muutosta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus
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Vapaa!-Fri! - hanke vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi ikääntyvässä
yhteiskunnassa
401/00.01.05/2021
Khall 05.10.2021 § 424
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Vapaa!-Fri! -hanke on oikeusministeriössä koordinoitavana oleva
kaksivuotinen hanke vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi
ikääntyvässä yhteiskunnassa (https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021). Hanke liittyy sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaan kansalliseen ikäohjelmaan 2030 ja
hanke tukee oikeusministeriön koordinoiman kansallisen demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoa. Hankkeen toimikausi on
16.2.2021-31.12.2022.
Vapaa!-Fri! –hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää vapaaehtoistoiminnan asemaa keskittymällä paikallistasolla tapahtuvaan kunnan
ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä tukevien rakenteiden ja mallien
tunnistamiseen ja levittämiseen. Kunnan ja kansalaisyhteiskunnan
välinen yhteistyö on tunnistettu hankkeessa keskeiseksi kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä mahdollistavaksi elementiksi. Toisaalta kansalaisyhteiskunnan toiminta on jokaisen kunnan menestystekijä ja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen voimavara.
Hankkeen avulla on tarkoitus lisätä ymmärrystä vapaaehtoistyöstä ja
sen merkityksestä. Lisäksi hankkeessa edistetään vapaaehtoistyötä
tukevien rakenteiden sekä foorumien luontia eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi yli sektorirajojen sekä vahvistetaan esimerkiksi
kuntien, maakuntien, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteistyön mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen hyötynä on vapaaehtoistyön tekemiseen kohdistuvien lainsäädännöllisten tai hallinnollisten esteiden tunnistaminen ja ratkaisujen selvittäminen esteiden poistamiseksi. Hankkeesta tuotetaan julkinen loppuraportti.
Hanke on alkanut sidosryhmien haastatteluilla, joissa kunnan rooli
vapaaehtoistoiminnan mahdollistajana nousi esiin merkittävänä tekijänä. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja parhaimmillaan tehtävää toteutetaan monipuolisesti kunnan eri sektoreilla ja yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan
toimijoiden kanssa. Toisaalta nähtiin, että kunta-kansalaisyhteiskuntayhteistyössä on kunnissa vielä kehittämisen varaa ja julkisen sektorin tulisikin tulevaisuudessa panostaa erilaisiin kumppanuuksiin
kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Vapaa! –Fri! –hanke tulee käynnistämään syksyllä 2021 kunnille
suunnatun vapaaehtoistoiminnan klinikkatyön, jossa hanke tarjoaa
pilottikunnille ympäri Suomea suunnittelu- ja ideointiapua yhteistyön
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus
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syventämiseksi alueensa kansalaisyhteiskunnan kanssa. 14.9.2021
pidetyssä työpajassa saatua tietoa tullaan hyödyntämään kuntapilottien suunnittelemisessa sekä laajemmin myös hankkeen loppuraportissa ja sen sisältämissä suosituksissa.
Esityksenä on, että Kittilän kunta lähtee mukaan oikeusministeriön
hallinnoimaan Vapaa! Fri –hankkeeseen ja hyödyntää hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi mahdollistamalla kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välisen entistä tiiviimmän yhteistyön suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen.
Hankkeen toteutuksen vastuuhenkilöitä kunnassa ovat hallintojohtaja ja sivistystoimenjohtaja.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta lähtee mukaan Fri! Vapaa! – hankkeeseen ja hyödyntää kokonaisuutena hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi mahdollistamalla kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välisen
entistä tiiviimmän yhteistyön suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen. Hankkeen tarjoamaa aineistoa hyödynnetään mm. kunnan
osallisuusohjelman ja yhdistysyhteistyöasiakirjan valmistelussa.
Päätös:
Aki Nevalainen palasi kokoukseen klo 15.25.
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hyvin sanottu – Bra sagt! keskustelukulttuurihanke
402/00.01.05/2021
Khall 05.10.2021 § 425
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Laaja joukko suomalaisia yhteiskunnallisia toimijoita, on aloittanut
Erätauko-säätiön ja YLEn luotsaaman monivuotisen (2021–2026)
Hyvin sanottu – Bra sagt -keskustelukulttuurihankkeen. Mukana on
niin kansallisia, kansainvälisiä kuin paikallisiakin toimijoita, sekä yksityishenkilöitä. Hankkeella pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten keskusteluun
osallistuminen olisi kaikille suomalaisille mielekkäämpää. Hanke tulee näkymään eri kanavilla, kuten radiossa, televisiossa, verkossa ja
sosiaalisessa mediassa ja lisäksi toiminnallisesti eri tilaisuuksissa ja
tapahtumissa. Mukaan ilmoittautuneet sitoutuvat hankkeen tavoitteisiin ja pelisääntöihin. Hankkeeseen osallistuvilta ei edellytetä hankkeen rahoitukseen osallistumista.
Lisätietoja hankkeesta: https://yle.fi/aihe/hyvin-sanottu.
Esityksenä on, että Kittilän kunta lähtee mukaan Hyvin sanottu – Bra
sagt! hankkeeseen ja hyödyntää kokonaisuutena hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia keskustelukulttuurin vahvistamiseksi ja sitä
kautta kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Hanketta tullaan aktiivisesti hyödyntämään osana kunnan osallisuusohjelman toiminnallistamista. Hankkeeseen osallistuminen tapahtuu konkreettisesti koulutusten ja tapahtumien järjestämisen
kautta. Saadun ennakkotiedon mukaan vuoden 2021 osalta hankkeen tiimoilta osallistujien toimesta järjestettävät tapahtumat ovat jo
valikoituneet, joten Kittilän kunnan osalta laajempi yhteistyö alkaisi
vuonna 2022. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö hankkeen
aineistoa ja palveluita voitaisi hyödyntää kunnan toiminnassa jo
vuonna 2021.
Hankkeen toteutuksen vastuuhenkilöitä kunnassa ovat hallintojohtaja ja sivistystoimenjohtaja.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta lähtee mukaan Hyvin sanottu – Bra sagt! hankkeeseen ja hyödyntää kokonaisuutena hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia keskustelukulttuurin vahvistamiseksi
ja sitä kautta kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen tarjoamaa aineistoa hyödynnetään mm. kunnan osallisuusohjelman laatimisessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Lausuntopyyntö Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP)
organisoitumisesta vuosille 2022-2024 sekä pyyntö jäsenen ja varajäsenen
nimeämisestä TYP johtoryhmään
396/00.04.00/2015
Khall 05.10.2021 § 426
Tausta
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on lakisääteinen palvelu. TYP palvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen
(1377/2014) mukaisesti.
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa
Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeen, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien kanssa työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Asiakkaat saavat tarvitsemansa työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
Kelan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun joko yhteisistä toimipisteistä tai muulla, asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen tarve huomioivalla tavalla.
Lapin kunnat, Lapin TE-toimisto ja Kansaneläkelaitos päättivät vuonna 2015, että Lapissa on yksi TYP verkosto ja TYP toimintaa hallinnoi Lapin liitto. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun
johtoryhmä nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lapissa on nimetty kaksi johtoryhmää ajalle 20162018 ja 2019-2021.
Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä
johtoryhmän toimialueella. Lapissa voimassa oleva yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
Lapin kuntien alueella on voimassa 31.12.2021 saakka. Maakuntauudistusvalmistelusta johtuen yhteistyösopimus hyväksyttiin erikseen vuosille 2019-2020 ja 2021.
Koska yhteistyösopimus Lapin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) on nyt päättymässä, tulee uusi yhteistyösopimus Lapin kuntien alueella laatia ajalle 2022-2024.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisoituminen ajalle 2022-2024.
Lapin työllistymistä edistävästä monialaisen yhteispalvelun (Lapin
TYP) johtoryhmä on käsitellyt 15.4.2021 §6 kokouksessaan Lapin
TYP-toiminnan organisointia vuosille 2022-2024 ja päätynyt yksimielisesti esittämään, että toiminnan organisointia jatkettaisiin nykyisellä
mallilla. Lisäksi johtoryhmä esitti, että johtoryhmä ja TYP-palvelu organisoitaisiin, resursoitaisiin Lapin liitosta ja edelleen että Lapissa
toimisi yksi työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelun johtoryhmä. Mahdolliset monialaisen yhteispalvelun järjestämiseen vaikuttavat lainsäädännölliset muutokset
toimintakauden aikana huomioidaan ja toimitaan sen mukaisesti.
TYP johtoryhmän esityksestä ja tästä lausuntopyynnöstä on keskusteltu Lapin kuntajohtajien kokouksessa 30.4.2021 ja 13.8.2021.
Myös kuntajohtajat kannattivat toiminnan organisoitumista nykymallin- ja resursoinnin mukaisesti.
Nykyisessä TYP toimintamallissa TYP-toiminta on resursoitu siten,
että toimintaa organisoi johtava työllisyysasiantuntija (1 htv). Käytännössä TYP-johtoryhmä tekee esityksen johtavan työllisyysasiantuntijan ja tämän varahenkilön nimeämisestä johtoryhmän toimikaudeksi.
Edelleen Lapin Liiton hallitus päättää nimeämisestä johtoryhmän hyväksymän esityksen pohjalta.
TYP-toiminnan kustannuksista vastaa jokainen toimija omalta osaltaan. Johtavan asiantuntijan kustannuksista vastaa Lapin liitto, joka
laskuttaa ao. kustannukset kunnilta olemassa olevan Lapin liiton perussopimuksen mukaisina kuntien maksuosuuksina.
Tällä lausuntopyynnöllä pyydämme Lapin kuntia hyväksymään
30.9.2021 mennessä seuraavat päätöskohdat:
1) Lapin Työllistymistä edistävän yhteispalvelun organisoitumisen
jatkon nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024
2) Liitteenä olevan, nykyisen toimintamallin pohjalta laaditun, Lapin
työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyöryhmän (TYP) yhteistyösopimusluonnoksen kuntanne osalta. Lopullinen yhteistyösopimus toimitetaan kuntiin allekirjoitettavaksi virallisen organisoitumispäätöksen jälkeen
Sekä
3) Nimeämään kunnastanne TYP johtoryhmän jäsenen ja tämän varajäsenen (liitteenä luettelo nykyisistä johtoryhmän jäsenistä).
Toivomme ao. tietoja Lapin TE-toimiston kirjaamoon sähköpostitse
osoitteeseen: kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi (tai postitse: Lapin
TE-toimisto, PL 1000, 96100 Rovaniemi).
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisätietoja antavat tarvittaessa johtaja Tiina Keränen (tiina.keranen@te-toimisto.fi), palvelujohtaja Kaija Kukkola (kaija.kukkola@te-toimisto.fi) tai palvelupäällikkö Tuire Ollitervo (tuire.ollitervo@te-toimisto.fi).
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä Lapin Työllistymistä edistävän yhteispalvelun organisoitumisen jatkon nykymallin mukaisesti vuosille 2022-2024.
2. hyväksyä liitteenä olevan, nykyisen toimintamallin pohjalta laaditun, Lapin työllistymistä edistävän monialaisen yhteistyöryhmän
(TYP) yhteistyösopimusluonnoksen Kittilän kunnan osalta.
3. nimetä TYP-johtoryhmän jäseneksi hallintojohtajan ja varajäseneksi controllerin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 7

Liite 8
Liite 9

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lausuntopyyntö Lapin työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun (TYP) organisoitumisesta vuosille
2022-2024 sekä pyyntö TYP-johtoryhmän jäsenen ja
varajäsenen nimeämisestä
Yhteistyösopimus työllistymistä edistävän monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP) Lapin kuntien alueella 2022-2024
(LUONNOS)
Lapin TYP johtoryhmän jäsenet 1.1.2019-31.12.2021
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Lapin hyvinvointialueen nimeämispyyntö Kittilän kunnan edustajiksi Lapin
hyvinvointialueelle perustettavia verkostoja varten
350/00.02.01/2021
Khall 05.10.2021 § 427
Lapin hyvinvointialue/väliaikaisen valmisteluelimen puheenjohtaja
Jari Jokela pyytää 24.9.2021 päivätyllä kirjeellä kuntia ja muita hyvinvointialueelle henkilöstöä ja toimintoja luovuttavia organisaatioita
nimeämään edustajia perustettaviin verkostoihin.
Seuraavassa verkostot, joihin tulisi nimetä kunnan edustaja/edustajat.
Henkilöstöasioiden valmisteluverkosto: Työnantajan edustaja Lapin hyvinvointialueen henkilöstöasioiden verkostoon. Verkoston tarkoituksena on tiedonkeruu henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden
henkilöstöstä ja henkilöstötoimintaan liittyvästä ohjeistuksesta sekä
keskusteleva osallistaminen muutoksen valmisteluun. Verkoston tarkoituksena on kokoontua henkilöstöasioissa noin kaksi (2) kertaa
kuukaudessa. Kokoontumiset pääosin etänä. Kuntia pyydetään nimeämään yksi työnantajan edustaja / kunta: nimi, asema ja yhteystiedot.
Henkilöstöjärjestöjen informaatioverkosto: Edustaja jokaisesta
henkilöstöjärjestöstä, pääluottamusmies ja hänen estyessään varahenkilö, kuukausittaiseen valmistelun etenemistä koskevaan infotilaisuuteen henkilöstöryhmille. Tilaisuudet etänä.
Tukipalvelujen verkosto: Vate käynnistää selvitykset liittyen kuntien keskeisiin tukipalveluihin, joissa on tunnistettu toiminnallista yhteistyön tarvetta kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Tukipalvelujen
selvitystyön tueksi muodostetaan asiantuntijaverkostoja. Kuntia pyydetään nimeämään asiantuntija (yksi asiantuntija/kunta: nimi, asema
ja yhteystiedot) seuraaviin tukipalvelutyöryhmiin:
- Kiinteistöhuollon palvelut (sis. myös lähetti- ja turvallisuuspalvelut)
- Ruokahuollon palvelut
- Siivous ja vaatehuollon palvelut (sis. myös pesulapalvelut, laitoshuoltajat)
Taloushallinnon valmisteluverkosto: Työnantajan edustajan ja varaedustajan Lapin hyvinvointialueen taloushallinnon verkostoon.
Verkoston tarkoituksena on tiedonkeruu siirtyvien organisaatioiden
taloudesta, omaisuudesta, veloista ja investoinneista sekä niihin liittyvistä ohjeistuksista. Verkoston tarkoituksena on keskustella ja
osallistaa muutoksen valmisteluun. Verkosto kokoontuu pääosin kerran kuukaudessa, mutta siitä sovitaan tarkemmin ensimmäisessä
kokouksessa. Kokoukset toteutetaan pääosin teams:in kautta. Nimetyiltä henkilöiltä pyydämme ilmoittamaan nimen, aseman ja yhPöytäkirjan tarkastajat:
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teystiedot.
Sopimusvalmistelun yhteyshenkilöverkosto: Yhteyshenkilö jokaisesta organisaatiosta valmistelemaan hyvinvointialueelle siirtyvien
sopimusten tallentamista yhteiseen tietokantaan sekä muita sopimusten siirtoon liittyviä kysymyksiä. Yhteydenpito pääasiallisesti etänä. Pyydetään nimeämään yksi asiantuntija/kunta/kuntayhtymä: nimi, asema ja yhteystiedot.
Voimaanpanolain 12 § mukaan hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua.
Väliaikainen valmistelutoimielin pyytää nimeämiset seuraaviin verkostoihin 15.10.2021 mennessä osoitteeseen
lapinhyvinvointialue@lapha.fi organisaatioittain (nimi, asema ja yhteystiedot).
1) Työnantajan edustaja henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon
2) Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja varahenkilöt henkilöstöasioita koskevaan inforyhmään.
3) Asiantuntija, kiinteistöhuollon palvelut
4) Asiantuntija, ruokahuollon palvelut
5) Asiantuntija, siivous- ja vaatehuollon palvelut
6) Työnantajan edustaja ja varahenkilö taloushallinnon valmisteluverkostoon
7) Organisaation edustaja sopimusten siirtämistä valmistelevaan
verkostoon
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajat verkostoihin seuraavasti:
1) Työnantajan edustaja henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon
Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari
2) Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja varahenkilöt henkilöstöasioita koskevaan inforyhmään.
3) Asiantuntija, kiinteistöhuollon palvelut
Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä
4) Asiantuntija, ruokahuollon palvelut
Ravintopalvelupäällikkö Eija Heikkinen
5) Asiantuntija, siivous- ja vaatehuollon palvelut
Siivoustyönjohtaja Helena Tapio
Pöytäkirjan tarkastajat:
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6) Työnantajan edustaja ja varahenkilö taloushallinnon valmisteluverkostoon
Controller Tuija Lång, varahenkilö hallintojohtaja Sanna Ylinampa
7) Organisaation edustaja sopimusten siirtämistä valmistelevaan
verkostoon
Hallintojohtaja Sanna Ylinampa
Em. edustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kittila.fi.
Päätös:
1) Työnantajan edustaja henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon
Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari
2) Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja varahenkilöt henkilöstöasioita koskevaan inforyhmään.
3) Asiantuntija, kiinteistöhuollon palvelut
Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä
4) Asiantuntija, ruokahuollon palvelut
Ravintopalvelupäällikkö Eija Heikkinen
5) Asiantuntija, siivous- ja vaatehuollon palvelut
Siivoustyönjohtaja Helena Tapio
6) Työnantajan edustaja ja varahenkilö taloushallinnon valmisteluverkostoon
Controller Tuija Lång, varahenkilö hallintojohtaja Sanna Ylinampa
7) Organisaation edustaja sopimusten siirtämistä valmistelevaan
verkostoon
Hallintojohtaja Sanna Ylinampa
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Rovaniemen
koulutuskuntahtymän yhtymäkokouksiin sekä varsinaisen jäsenen ja varajäsenen
nimeäminen yhtymähallitukseen ja tarkastuslautakuntaan
272/00.00.01/2021
Khall 05.10.2021 § 428
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 1.6.2017 voimaan tuleen perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät ylintä
päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymäkokouksessa.
Perussopimuksen mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä pyytää 18.6.2021 lähetetyllä kutsulla jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokoukseen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen.
Yhtymäkokous käsittelee kokouksessaan 13.10.2021 mm.
1. yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien nimeäminen toimikaudeksi 2021 –
2025,
2. tarkastuslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021 – 2025.
Jäsenkuntia pyydetään ilmoittamaan ennakkoon REDUlle valintaesitykset hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan.
Lisäselvityksenä
- Kutsu/esityslista Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 13.10.2021, joka sisältää otteen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjasta 16.6.2021 sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 1.6.2017 voimaan tulleen perussopimuksen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1. nimeää varsinaisen jäsenen ja varajäsenen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksiin kunnanhallituksen toimikaudeksi
eli 15.8.2023 saakka ja ohjeistaa heitä,
2. tekee valintaesitykset hallitukseen,
3. nimeää tarkastuslautakuntaan jäsenen ja varajäsenen toimikaudeksi 2021 - 2025

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Tauko pidettiin klo 15.45- 16.02.
Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymään:
1.
Yhtymäkokousedustajaksi Vuokko Mäntymaan ja varaedustajaksi
Aaro Granrothin.
2
Yhtymähallituksen jäsenehdokkaaksi Leena Vanhatalon ja varaehdokkaaksi Ahti Ovaskaisen.
3.
Tarkastuslautakunnan jäseneksi Timo Kurulan ja varajäseniksi Pirjo
Junttila-Vitikan ja Emilia Fagerholmin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan edustajat yhteistoimintaelimeen
272/00.00.01/2021
Khall 05.10.2021 § 429
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää
työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnassa ja hyvinvointialueella. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle
mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua
kunnan ja hyvinvointialueella toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.
Saman lain 14 § :n mukaan kunnassa ja hyvinvointialueella on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista.
Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset
tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja.
Kunnat, hyvinvointialueet ja 1 momentissa tarkoitetut yhdistykset
voivat tarvittaessa sopia useamman kunnan tai hyvinvointialueen yhteisestä yhteistoimintaelimestä.
Kittilän kunnan henkilöstöä edustaa yhteensä kuusi eri ammattijärjestön paikallisyhdistystä. Aikaisemmassa yhteistoimintaelimessä oli
kuusi työantajan ja kuusi sopijajärjestöjen valitsemaa edustajaa. Mikäli yhteistoimintaelimen kokoonpanoksi päätetään 12, josta puolet
työnantajan ja puolet henkilöstön edustajia, voivat kaikki Kittilän kunnan henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen paikallisyhdistykset
nimetä edustajansa yhteistoimintaelimeen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä yhteistoimintaelimeen työnantajan
edustajat kaudelle 2021-2025 seuraavasti:
Jäsen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen 1. vpj
Kunnanhallituksen 2. vpj
Kunnanjohtaja
Controller
Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäällikkö ma.

Henkilökohtainen varajäsen

Hallintojohtaja
Perusturvajohtaja
Tekninen johtaja
Hallintojohtaja

Yhteistoimintaelimen puheenjohtajaksi nimetään kunnanhallituksen
puheenjohtaja ja esittelijäksi kunnanjohtaja. Yhteistoimintaelimen
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sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessa hallintojohtaja.
Päätös:
Päätettiin nimetä seuraavat henkilöt yt-toimielimeen
Jäsen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pekka Rajala
Kunnanhallituksen 1. vpj
Marita Toivanen
Kunnanhallituksen 2. vpj
Tarmo Salonen
Kunnanjohtaja
Controller
Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäällikkö ma.
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunniamerkkitoimikunnan asettaminen ja jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2021 2023
272/00.00.01/2021
Khall 05.10.2021 § 430
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikuntien toimikauden pituus on kunnanhallituksen toimikausi, ellei toimikunnan perustamisen yhteydessä toisin
päätetä.
Eri viranomaiset pyytävät vuosittain esityksiä äitienpäivänä ja itsenäisyyspäivänä myönnettävistä kunniamerkeistä. Kunniamerkkitoimikunnan tulee päättää, kenelle kunta hakee ko. kunniamerkkejä.
Kunniamerkkitoimikunta voi tehdä esityksiä myös muista kunniamerkeistä tai huomionosoituksista.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4
a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää valita kunniamerkkitoimikuntaan viisi (5) jäsentä ja heille varajäsenet toimikaudeksi 2021-2023.
Kunnanhallitus valitsee kunniamerkkitoimikunnalle puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Kunnanhallitus valitsee kunniamerkkitoimikunnalle sihteerin.
Kunniamerkkitoimikunnalla on oikeus kunnan puolesta esittää ja
myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä, arvonimiä tai muita merkittäviä
huomionosoituksia kunnan toiminnassa ansioituneille luottamushenkilöille ja kunnan palveluksessa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille.
Päätös:
Pekka Rajala esitti toimikunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Pirkko
Jauhojärveä ja varajäseneksi Esa Siitosta.
Marita Toivanen esitti toimikunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Paula Nevalaista ja varajäseneksi Leena Kinnusta.
Tarmo Salonen esitti toimikunnan jäseneksi Akseli Erkkilää ja varajäseneksi Mikko Lompoloa.
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Saana Veltheim esitti toimikunnan jäseneksi Leena Vanhataloa ja
varajäseneksi Saana Veltheimiä.
Esa Ylläsjärvi esitti toimikunnan jäseneksi Tuula Mertaniemeä ja varajäseneksi Heli Kurttia.
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen valinneen kunniamerkkitoimikuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Jauhojärvi Pirkko
Nevalainen Paula
Erkkilä Akseli
Vanhatalo Leena
Mertaniemi Tuula

Varajäsen
Siitonen Esa
Kinnunen Leena
Lompolo Mikko
Veltheim Saana
Kurt Heli

Kunniamerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirkko
Jauhojärvi ja varapuheenjohtaksi Paula Nevalainen.
Kunniamerkkitoimikunnan sihteeriksi valittiin hallintojohtaja.
__________
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Tiina Huilajan pidättäytyminen luottamustoimista 2.9.2021-28.2.2022 väliseksi ajaksi
272/00.00.01/2021
Khall 05.10.2021 § 431
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.8.2021 §:n 392 kohdalla valinnut Tiina Huilajan vs. perusturvajohtajaksi 2.9.2021-28.2.2022 väliseksi ajaksi.
Tiina Huilaja on 10.9.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut pidättäytyvänsä Kittilän kunnan luottamustehtävien hoitamisesta perusturvajohtajan viransijaisuuden hoitamisen ajaksi.
Tiina Huilaja on kunnanvaltuuston jäsen (VIHR).
Kuntalain 78 §:n 2 mom. mukaan luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi 72—76 §:ssä tarkoitettuun palvelussuhteeseen.
Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi Tiina Huilajan antaman ilmoituksen pidättäytymisestä luottamustoimista määräajaksi vs. perusturvajohtajana toimimisen ajaksi
2) lähettää ilmoituksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
3) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi ja lähetetään ilmoitus tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Valtuustoaloite osin poikkihallinnollisen sotetyöryhmän perustamiseksi
242/00.00.01/2021, 216/05.02/2021
Khall 10.08.2021 § 362
Valtuutettu Raili Fagerholm jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021
seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"VALTUUSTOALOITE
Kittilän sosiaali- ja terveyslautakunnassa on ollut päätettävänä
25.5.2021 asia, jossa esitettiin perustettavaksi kotisairaala ja samalla vähennettäväksi vuodeosastolta hoitopaikkoja. Samalla olisi lopetettu yksi laitoshuoltajan toimi. Asiasta ei suunnitteluvaiheessa, eikä
ennen päätösesitystä oltu pyydetty lautakunnan mielipidettä. Asia
päätettiin siirtää päätettäväksi syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Onko järkevää tehdä supistuksia vuodeosaston toiminnassa ja henkilöstön määrässä, ennen sotepäätöksiä. Näillä voi olla vaikutusta
siihen, saammeko kuntaamme alueellisen sotekeskuksen.
Esitän perustettavaksi osin poikkihallinnollisen Sotetyöryhmän,
suunnittelemaan ja analysoimaan tätä, ja muitakin mahdollisia ennen Sotea tulevia muutoksia."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 05.10.2021 § 432
Valmistelija: hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 6530 774,
sanna.ylinampa@kittila.fi.
Aloitteessa esitetyn asian aiheena on vuodeosaston toiminnan supistamisen ja henkilöstön määrän tarpeen arviointi ennen tulossa
olevaa sote-muutosta. Aloitteessa on mainittu lisäksi 25.5.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettävänä ollut asia, jossa esitettiin
perustettavaksi kotisairaala ja samalla vähennettäväksi vuodeosastolta hoitopaikkoja.
Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että aloitteessa esitetyistä asioista on tarpeen käydä keskustelua jatkossakin. Aloite on
tässä tarkoituksessa keskustelun herättäjän nimenomaan kannatetPöytäkirjan tarkastajat:
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tava. Aloitteessa esitetyt asiat ovat kuitenkin täysin sosiaali- ja terveystoimen toimialan substanssiin liittyviä asioita. Tämän pohjalta
olennaista on, että ne henkilöstöryhmät, joita tämä asia koskee, tulevat huomioiduksi ja asia valmistellaan siten, että asiantuntijalautakunta eli sote-lautakunta on tässä keskiössä ja tekee ko. lautakunnan esittelijänä olevan virkajohdon valmistelusta päätösesitykset
asiassa edelleen.
Edellä mainitun johdosta aloitteessa kuvatun poikkihallinnollisen erillisen sotetyöryhmän perustaminen ei ole perusteltua.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Vastaus valtuustokysymykseen koskien laajennettua oppivelvollisuutta
356/12.00.00/2021
Khall 05.10.2021 § 433
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo 040 705 7486)
Valtuutettu Marita Toivanen on jättänyt Vasemmistoliiton, SDP:n ja
Kuntalaislistan valtuustoryhmien puolesta valtuustokysymyksen
(Kvalt 16.08.2021 § 101) koskien laajennettua oppivelvollisuutta.
Valtuustokysymyksen allekirjoittajat kysyvät kunnanhallitukselta,
ovatko kaikki Kittilässä asuvat vuonna 2005 syntyneet nuoret saaneet opiskelupaikan, mihin nämä nuoret ovat sijoittuneet, mitä nivelvaiheen koulutusta Kittilä tarjoaa lukion ja ammattikoulutuksen lisäksi ja kuka Kittilän kunnassa vastaa siitä, että kaikille löytyy opiskelupaikka.
Lisäksi valtuustokysymyksen allekirjoittajat kysyvät kunnanhallitukselta, mitä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus tarkoittaa Kittilässä käytännössä, mitkä asiat ovat muuttuneet ja ovatko kaikki laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat nuoret saaneet tietokoneen.
Valtuustokysymys kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Uudistunut oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, mutta oppivelvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan heti kuluvan
vuoden alusta lukien. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa koski käytännössä niitä nuoria, jotka keväällä 2021 olivat
perusopetuksen yhdeksännellä luokalla.
Peruskoulunsa päätti viime keväänä 61 kittiläläistä nuorta. Oppivelvollisten opiskelijoiden tilanne tarkistetaan vuosittain päätettävänä
tarkistuspäivänä elokuun lopussa. Elokuun 30. päivänä suoritetun
tarkistuksen perusteella jokainen peruskoulunsa viime keväänä
päättänyt kittiläläinen nuori on saanut toisen asteen opiskelupaikan.
Kittiläläiset oppivelvolliset nuoret ovat sijoittuneet etupäässä Kittilän
lukioon sekä koulutuskeskus REDUn ja ammattiopisto Lappian eri
paikkakunnilla sijaitseviin toimintayksiköihin (Kittilä, Sodankylä, Rovaniemi, Muonio). Joitakin yksittäisiä nuoria on hakeutunut opiskelemaan muualle kuin Lappiin, esimerkiksi Etelä-Suomeen.
Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa. Nykyisiä nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (ns.
kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja
ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Syksystä 2022 alkaen nämä koulutukset yhdistetään uudeksi yhtenäiseksi
koulutuskokonaisuudeksi, tutkintokoulutukseen valmentavaksi kouPöytäkirjan tarkastajat:
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lutukseksi (TUVA).
Kittilän osalta todettakoon, että ammatillinen erityisoppilaitos Luovi
on aloittanut paikkakunnalla toimintansa tänä syksynä. Luovi järjestää Kittilässä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta
(VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). Kittilässä ei tällä hetkellä ole tarjolla perusopetuksen
lisäopetusta tai lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.
Käytännössä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus tarkoittaa,
että opetus ja päivittäinen ruokailu ovat opiskelijalle maksuttomia.
Opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet ovat niin ikään opiskelijalle maksuttomia. Lisäksi opiskelijalle maksuttomia ovat vähintään
seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat sekä ylioppilastutkinnon
suorittamiseksi edellytettävät kokeet. Kittilän koululautakunnan toimintakuluissa oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa lähinnä oppikirjahankinnoista aiheutuvien lisäkustannusten kautta. Valtion on
määrä korvata kunnille oppivelvollisuuden laajentumisesta aiheutuvat kustannukset.
Kittilän lukion yhteydessä toimivaan alppikouluun viitaten on syytä
mainita, että oppivelvollisuuslain 17 § 1 mom. mukaan erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää
myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.
Laissa ei nimenomaisesti säädetä, että jokaiselle opiskelijalle tulee
hankkia tietokone. Uudistuksen kustannuslaskelmissa on kuitenkin
arvioitu, että opetukseen osallistumiseksi jokaiselle opiskelijalle tulisi
antaa tietokone käyttöön opintojen ajaksi. Jokainen Kittilän lukiossa
opintonsa aloittanut opiskelija on saanut kannettavan tietokoneen
elokuussa.
Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen yhdeksännellä luokalla. Jos oppivelvollinen ei saa
opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä jatkaa ohjausta myös kevätlukukauden koulutyön päätyttyä, jotta oppivelvollinen voisi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa
haussa.
Kittilän kunnassa avainasemassa on käytännössä katsoen yläkoulun
opinto-ohjaaja. Tähänkin asti opinto-ohjaaja on seurannut nuorten
koulutaipaleen jatkumista yhdeksännen vuosiluokan jälkeisen kesän
yli. Tässä suhteessa tilanne ei siis merkittävästi muutu. Suurin muutos liittyy lakisääteiseen tehostettuun opinto-ohjaukseen, jonka tavoitteena on auttaa niitä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia nuoria,
joilla on haasteita opintopolun jatkamisessa. Tehostettu opinto-ohPöytäkirjan tarkastajat:
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jaus voi olla esimerkiksi perinteisiä ohjauskeskusteluja, pienryhmäohjausta, tutustumista oppilaitoksiin, koulutuskokeiluja tai työelämäpainotteista opiskelua. Henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman
laatiminen on oleellinen osa tehostettua opinto-ohjausta.
Toinen konkreettinen muutos liittyy Opetushallituksen ylläpitämän
sähköisen Valpas-palvelun käyttöönottoon. Valpas-palvelu on oppivelvollisuuden seurannan ja valvonnan kannalta keskeinen työkalu.
Kyseisen palvelun kautta oppivelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuussa olevan tahon on mahdollisuus saada yhdellä näkymällä kokonaiskuva oppivelvollisen tilanteesta. Kittilän kunnan sivistystoimessa Valpas-palvelua käyttävät ennen kaikkea opinto-ohjaaja,
koulusihteeri sekä yläkoulun ja lukion rehtori.
Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, ohjaus- ja valvontavastuu
siirtyy perusopetuksen tai koulutuksen järjestäjän ilmoituksen perusteella nuoren asuinkunnalle. Asuinkunnan tehtävänä on selvittää niiden perusopetuksen keväällä päättäneiden nuorten tilanne, jotka
vielä syksyllä ovat ilman opiskelupaikkaa. Oppivelvollisen tilanne ja
tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai
muun laillisen edustajan kanssa. Nuoret saavat ohjausta toisen asteen koulutukseen hakeutumiseksi. Tarvittaessa nuoria ohjataan
myös hakeutumaan muiden palveluiden, kuten terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä kuntoutuspalveluiden piiriin. Jos soveltuvaa opiskelupaikkaa ei ohjauksesta ja yhteistyöstä huolimatta löydy ja nuori arvioidaan koulukuntoiseksi, kunnalla on velvollisuus osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.
Oppivelvollista ja hänen huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa sekä koulutuksen järjestäjää, jonka opiskelijaksi oppivelvollinen
ollaan osoittamassa, on kuultava ennen asian ratkaisemista. Jos arvioidaan, että nuori ei ole koulukuntoinen, häntä ohjataan tarvittaessa hakemaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä.
Oppivelvollisuuslaissa ei määritellä, mikä taho asuinkunnassa vastaa oppivelvollisten ohjauksesta ja valvonnasta. Kukin kunta päättää
itse, miten ohjaus ja valvonta kunnassa järjestetään ja mikä taho
vastaa asuinkunnalle oppivelvollisuuslaissa säädetyistä ohjaus- ja
valvontatehtävistä. Lainsäädännön ohella kunnan hallintosäännön
mukaisesti määräytyy kunnassa se, minkä viranomaisen vastuulle ja
alaisuuteen esimerkiksi perusopetuksen järjestäjälle säädetyt tehtävät kuuluvat. Jatkossa kunnan palvelurakenteen ja hallintosäännön
tulee tunnistaa myös asuinkunnalle oppivelvollisuuslaissa säädetyt
tehtävät.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1) merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena oppivelvollisuuden
laajenemista koskevaan valtuustokysymykseen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Kunnanjohtajan viran täyttäminen
254/01.01.01/2021
Khall 22.06.2021 § 287
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi 1.1.2022 lukien, minkä vuoksi
käynnistetään rekrytointiprosessi uuden kunnanjohtajan valitsemiseksi. Nykyisen kunnanjohtajan määräaikainen virkasuhde päättyy
joulukuun lopussa 2021.
Kunnanjohtajan tehtävänä on mm. johtaa ja kehittää kunnan strategista kehittämistä, kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatiota kunnanhallituksen suorassa alaisuudessa (hallintosääntö 15 ja 16 §).
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnanjohtajan kanssa on laadittava johtajasopimus.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi ja kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto arviolta syys-lokakuussa 2021. Virkaan valitun toivotaan aloittavan
työssä mahdollisuuksien mukaan jo loppuvuodesta 2021 taikka
1.1.2022.
Valtuusto päättää 21.6.2021 kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoista ja kestosta. Esityksenä valtuustolle on, että kunnanjohtajan virka
täytetään viiden (5) vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2026
ja että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi vahvistetaan:
Kunnanjohtajan virkaan valittavalta edellytetään virkaan soveltuvaa
ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää kunnallishallinnon ja -talouden
osaamista, käytännön kokemusta johtotehtävistä sekä riittävää elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuntemusta.
Arvostamme lisäksi hyvää englannin kielen taitoa, yhteiskuntasuhteita ja yhteistyökykyä kunnan sidosryhmien kanssa.
Kunnanjohtajan virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Hakuilmoitus on tarkoitus julkaista kunnan avoimet työpaikat
www-sivujen ja työvoimahallinnon sivuston ohella Kuntarekryn sivuilla, Kuntalehden internet-sivujen avoimet työpaikat-osiossa, Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa 26.7.2021.
Rekrytointiprosessia varten nimetään haastattelutyöryhmä. Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastattelutyöryhmä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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haastattelee hakijat ja organisoi tarvittavat henkilöarvioinnit. Haastattelutyöryhmän muodostavat valtuustoryhmien puheenjohtajat (varalla varapuheenjohtajat) sekä kunnanhallituksen jäsenet. Haastattelutyöryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö/hallintojohtaja.
Henkilöarvioinnissa voidaan käyttää ulkopuolista arvioijaa sen mukaan, miten kunnanhallitus päättää asiasta. Tämän palvelun hankinnassa noudatetaan voimassa olevaa hankintaohjeistusta.
Kunnanjohtajan hakuilmoitus lisäselvityksenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi ajalle 26.7.-23.8.2021.
Viran hakuaika päättyy maanantaina 23.8.2021 klo 15.00.
2) että kunnanjohtajan virassa on kuuden kuukauden koeaika
3 että virkaan valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista
3) että viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan avoimet työpaikat
www-sivujen ja työvoimahallinnon sivuston ohella Kuntarekryn sivuilla, Kuntalehden internet-sivujen avoimet työpaikat-osiossa, Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa
4) nimetä haastattelutyöryhmän
5) että valinnassa käytetään ulkopuolista arvioijaa
6) että haastattelutyöryhmä sopii hakuprosessin aikataulusta.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä esitti, että ilmoitus julkaistaan
myös Maaseudun Tulevaisuus – lehdessä. Jäsen Ahti Ovaskainen
kannatti Erkkilän esitystä.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä täydennyksellä, että viranhakuilmoitus julkaistaan myös Maaseudun Tulevaisuus
-lehdessä.
__________
Khall 31.08.2021 § 384
Kunnanhallitus on 10.8.2021 nimennyt kunnanjohtajan viran haastatteluryhmään elokuussa toimikautensa aloittavat kunnanvaltuuston
Pöytäkirjan tarkastajat:
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puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat (varalla varapuheenjohtajat), kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan.
Haastattelutyöryhmän sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö.
Haastattelut pidetään 3.9. ja tarvittavat soveltuvuusarvioinnit toteutetaan 6.9. alkavalla viikolla. Tavoitteena on, että kunnanhallitus päättää syyskuun kokouksessaan esityksestään valtuustolle ja valtuusto
päättää 11.10. kunnanjohtajan viran täyttämisestä.
Kunnanjohtaja:
1) Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Janne Hietaniemen,
Olli Hurskaisen, Jari Rantapelkosen ja Kati Rekolan.
2) Mahdolliseen soveltuvuusarvioon kutsuttavista päättää haastatteluryhmä.
Päätös:
Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan lisähakijoiden saamiseksi 27.9.2021 klo 15.00 saakka.
Aiemmat hakijat huomioidaan kunnanjohtajan virkavaalissa.
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Khall 05.10.2021 § 434
Kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatkettaessa määräaikaan
27.9.2021 klo 15.00 mennessä saapui 10 uutta hakemusta.
Kati Rekola peruutti hakemuksensa 21.9.2021.
Virkaan ovat hakeneet seuraavat 17 henkilöä:
Aarnio Ville, tekniikan erikoisammattitutkinto, yritysjohdon erikoisammattitutkinto, Helsinki
Gore Amoll, tekniikan tohtori, Thane (Intia)
Hietaniemi Janne, diplomi-insinööri, Oulu
Hurskainen Olli, diplomi-insinööri, Turenki
Häyrynen Tanja, agrologi (YAMK), Rovaniemi
Pykälistö Simo, Bachelor of Science in International Business Administration, international finance, Kittilä
Pölkki Raija, insinööri, Orivesi
Rahkala Hannele, kauppatieteiden maisteri, Helsinki
Rantanen Mika, sairaanhoitaja, Turku
Rantapelkonen Jari, sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti,
Enontekiö
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ritvonen Antti, kauppatieteen maisteri, ekonomi, Espoo
Saario Juha, hallintotieteiden maisteri, insinööri, Jyväskylä
Sormunen Mira, tradenomi (YAMK), Espoo
Synberg Kari, filosofian tohtori, Levä
Toiviainen Hanna, filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri,
Kerava
Tolvanen Tuula, Espoo
Vehkaoja Markku, filosofian maisteri, upseerin akateeminen virkatutkinto, opistoupseerin virkatutkinto, Kinkomaa (Muurame)
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää kutsua keskiviikkona 13.10. pidettävään
haastatteluun Janne Hietaniemen, Olli Hurskaisen, Jari Rantapelkosen, Juha Saarion, Kari Synbergin ja Markku Vehkaojan.
Päätös:
Paula Nevalainen esitti, että haastatteluun kutsuttaisiin myös Hanna
Toiviainen.
Pirkko Jauhojärvi esitti, että haastatteluun kutsuttaisiin myös Tanja
Häyrynen.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun Janne Hietaniemen, Olli Hurskaisen, Jari Rantapelkosen, Juha Saarion, Kari
Synbergin, Markku Vehkaojan, Hanna Toiviaisen ja Tanja Häyrysen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall
5.10.2021
Khall 05.10.2021 § 435
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
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.
28.9.2021 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien,
jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:
- koululautakunta 9.9.2021
- rakennus- ja ympäristölautakunta 10.9.2021
- sosiaali- ja terveyslautakunta 28.9.2021
- kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 8. 28.9.2021
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Oheismateriaali
- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista
- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 8. - 28.9.2021
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:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Kittilän kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta
vuosille 2022 - 2024 ja talousarvio vuodelle 2022
215/02.02.00/2021
Sotelk 28.09.2021 § 35
(Lisätietoja vs. perusturvajohtaja puh 040 847 6526)
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa toiminta
ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024 ja talousarviolle vuodelle
2022.
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 ja talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtiin vaikuttavat jäsenkuntien pitkään jatkunut vaikea
taloustilanne, jäsenkuntien odotukset erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillinnästä sekä vuosittaisen perusinvestointien lisäksi vuoteen 2025 ulottuva Lapin keskussairaalan laajennushankekokonaisuus, joka on sairaanhoitopiirille suuri taloudellinen satsaus:
ITU (I vaihe 144 milj.€), VERSO (II vaihe 24 milj. €) ja laajennushankkeeseen liittyvät rakennusinvestoinnit (mm. vapautuvat tilat,
putkiposti) 21 milj. €.
Vs. perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
lausunnoksi Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024 sekä talousarviosta vuodelle 2022 seuraavaa:
Tavoite, että sairaalan laajennusinvestoinnin aiheuttamaa kustannusten kasvua on tavoitteena leikata ja taloutta tasapainottaa n. 7
miljoonalla eurolla ensisijaisesti toiminnan ja talouden muutoksilla eikä jäsenkuntalaskutusta kasvattamalla on oikean suuntainen.
Erikoissairaanhoidon menojen suhteellisen osuuden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista ei tulisi nousta v. 2022, jotta
kuntien asukkaita lähellä olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuus myös Lapin hyvinvointialueen aloittaessa 2023 toimintansa olisi hyvinvointialueelle suuntautuvalla valtion rahoituksella
turvattu.
Covid-19-pandemian aiheuttamia vaikutuksia toimintaan ja talouteen
ei ole talousarvion 2023 suunnitteluvaiheessa otettu huomioon,
tulee niiden osuus raportoida kunnille vuoden 2023 osalta siten, että
niiden taloudellinen kuntakohtainen vaikutus on myös kunnissa
mahdollista arvioida.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kunnanhallitus

§ 35
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28.09.2021
05.10.2021

Khall 05.10.2021 § 436
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 11 Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024 ja talousarviosta
vuodelle 2022
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Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 437
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Kittilän kunnan edustajien nimeäminen Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmään
350/00.02.01/2021
Khall 05.10.2021 § 437
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunta on nimennyt edellisellä vaalikaudella edustajansa Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmään.
Vaalikausi on vaihtunut kuntavaalien myötä ja valtuuston kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. Kunnan edustajien nimeäminen uudelleen kaivoksen yhteistyöryhmään on siten tarpeen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajiksi Kittilän kaivoksen
yhteistyöryhmään kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajistot,
kunnanjohtajan, elinkeinojohtajan, ympäristösihteerin, johtavan lääkärin sekä koulukuraattorin.
Päätös:
Saana Veltheim esitti, että edustajaksi kaivosyhteistyöryhmään nimettäisiin myös Ahti Ovaskainen. Jouko Nikkinen kannatti Veltheimin esitystä.
Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti Veltheimin esittämällä lisäyksellä.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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Kittilän kylienneuvoston avustusanomus Lapin kylätoimintapäivien 27.-28.11.2021
osallistumiskustannuksiin
277/02.05.01/2015
Khall 05.10.2021 § 438
Kittilän kylienneuvoston avustusanomuksessa asiaa selostetaan
seuraavasti:
"Lapin kylätoimintapäivät järjestetään 27. - 28.11.2021 Sallatunturilla.
Osallistumismaksut
sis. majoitus, ohjelma sekä ohjelmaan merkityt ruoat ja
kahvit
1 HH 135 €/hlö
2 HH 100 €/hlö
Päiväkävijät (ei majoitusta)
lauantai 42,50 €/hlö
sunnuntai 22,50 €/hlö
arvioidut osallistumiskustannukset 4135 €
Kilometrikorvaukset
0,20 €/km, arvio yhteensä 800 €
Kittilässä on 20 kyläyhdistystä. Esitämme, että Kittilän kunta maksaisi osallistumismaksut sekä Kittilän kylien neuvoston edustajalle sekä
enintään kahdelle edustajalle jokaisesta kyläyhdistyksestä. Näin ollen yhteismäärä enintään 41 henkilöä.
Kokonaiskustannus olisi 4935 €."
Kunnan vuoden 2021 talousarviossa ei ole muun toiminnan kustannuspaikalla enää määrärahaa ennalta kohdentamattomiin avustuksiin, mutta muun toiminnan vuoden 2021 määrärahoista ei tulla käyttämään Kittilän markkinoiden avaukseen varattua 3.500 euron määrärahaa eikä Kelontekemän Musiikkivestareiden määrärahaa 10.000
euroa. Tällöin muun toiminnan määrärahoista löytyy riittävä määräraha tälle avustukselle ilman että tarvittaisiin lisämäärärahaa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta maksaa Kittilän kylien
neuvoston edustajan sekä enintään kahden (2) edustajan osallistumismaksut / kittiläläinen kyläyhdistys osallistumisesta Lapin kylätoimintapäiville 27.-28.11.2021 Sallatunturilla, sisältäen majoituksen,
ohjelman sekä ohjelmaan merkityt ateriat yhteismäärältään enintään
41 henkilölle. Kokonaiskustannukset, johon sisältyy matkakustannusten korvaukset, ovat enintään 4935 €.
Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 438
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Avustus kirjataan muun toiminnan kustannuspaikalle (30105).
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan vuosiloman peruminen
225/01.01.01/2019
Khall 05.10.2021 § 439
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Kunnanjohtaja Antti Jämsénille on myönnetty kunnanhallituksen
päätöksellä vuosilomaa ajalle 8.11.-31.12.2021 (Khall 11.5.2021 §
219).
Työtilanteeseen liittyen sekä kunnanjohtajan rekrytointiprosessin ollessa kesken kunnanjohtaja Antti Jämsén on antanut 4.10.2021
suostumuksensa siihen, että aiempi kunnanhallituksen päätös koskien hänen vuosilomaansa ajalla 8.11.-31.12.2021 muutetaan siten,
että kunnanjohtaja Jämsén on tuolloin työssä ja hänen vuosilomansa ko. ajalle perutaan ja maksetaan rahana.
Kunnanjohtaja työskentelee mahdollisuuksien mukaan etätyössä
10.-19.11.2021 välisen ajan sekä muutoin sopimuksen ja voimassa
olevan etätyöohjeistuksen mukaan.
Kunnanjohtajan ollessa esteellinen asian esittelijänä toimii hallintojohtaja.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan suostumuksella hänelle
aiemmin myönnetty vuosiloma ajalle 8.11. - 31.12.2021 perutaan ja
näin ollen pitämättä jäävät vuosilomapäivät maksetaan rahana.
Päätös:
Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui esteellisenä klo 16.53.
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE
§:t 413 - 418, 421 - 423, 431 - 436
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Muutoksenhakukielto
§ 419
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus
§:t 420, 424 - 425, 426 - 430, 437 - 439
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

