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Osallistujat
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Nimi
Erkkilä Akseli
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Tehtävä
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Hettula Arto
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Junttila-Vitikka Pirjo

jäsen
jäsen
1. varapuheenjohtaja

Jussila Kai
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Pekkala Antti
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Rauhala Mikko
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jäsen
jäsen
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Lisätiedot
Poissa §:n 142 käsittelyn aikana
klo 17.02-17.04
Poistui kokouksesta klo 17.10,
poissa §:t 143-145
Poissa §:t 130-134, saapui klo
15.21 kesken § 135 käsittelyn,
läsnä § 136, poissa esteellisenä
§:t 137 ja 138 klo 15.58-16.10,
läsnä §:t 139-141, poissa
esteellisenä § 142, läsnä §:t 143
ja 144, poistui kokouksesta klo
20.30 kesken § 145 käsittelyn
Poissa §:n 142 käsittelyn aikana
klo 16.58-17.03

Poissa esteellisenä §:n 145
aikana käsiteltäessä kohtaa
94128/Tunturitie klo 23.11-23.19
Poissa § 135 käsittelyn lopusta
klo 15.42-15.54
Poissa esteellisenä §:n 145
aikana käsiteltäessä kohtaa
94128/Tunturitie klo 23.11-23.19
Poissa esteellisenä §:n 145
aikana käsiteltäessä kohtaa
94128/Tunturitie klo 23.11-23.19

Saapui klo 18.14, läsnä §:t
143-145
Läsnä varavaltuutettuna: §:t
130-134, poistui kesken § 135
käsittelyn klo 15.21, §:t 137 ja
138, § 142 (poissa käsittelystä
klo 16.58-17.02), § 145
käsittelyssä alkaen klo 20.30.
Muilta osin läsnä
kunnanhallituksen jäsenen
ominaisuudessa.
Poissa esteellisenä § 142
Pöytäkirjanpitäjä § 142
Teams-etäyhteydellä
Teams-etäyhteydellä
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Olli Sirkka-Liisa
Marletsuo Juha
Palola Katariina

sote-asiantuntija
vs. sivistystoimenjohtaja
elinkeinojohtaja

Poissa Huilaja Tiina
Kantola Susanna
Poti Jukka
Mäkitalo Jussi
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Teams-etäyhteydellä
Teams-etäyhteydellä

jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen jäsen

(valtuutetun ominaisuudessa)

Kunnanjohtajaehdokkaat Jari Rantapelkonen ja Markku Vehkaoja esittäytyivät klo 13.08-14.15.
Käsitellyt asiat

§ :t 130 - 145

Allekirjoitukset
Aki Nevalainen
Puheenjohtaja

Sanna Ylinampa
Pöytäkirjanpitäjä

Tuija Lång
Pöytäkirjanpitäjä § 142

Lukuun ottamatta § 142

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin §:ien 135 ja 142 osalta kokouksessa.
Tauot pidettiin klo 13.08 - 14.15, 14.15-14.31, 15.03-15.21,
15.25-15.28, 15.33-15.37, 15.42-15.48, 17.10-18.14 ja 20.30-20.42.
Kittilässä 16.12.2021

Mikko Lompolo

Outi Marttila

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 17.12.2021 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kittilä 17.12.2021
Sanna Ylinampa
Hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Kvalt 13.12.2021 § 130
Valtuuston kokouksia koskevat määräykset ilmenevät hallintosäännön luvussa 12.
Hallintosäännön 95 §:n mukaan:
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä/julkaistava vähintään kuusi (6) päivää
ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous
ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
Valtuusto voi tavoitteidensa ja toimintansa kehittämiseksi pitää epävirallisia kehittämiskokouksia ja seminaareja, joita koskevat kutsut ja
käsiteltävä aineisto lähetetään erikseen kutsutuille.
Valtuuston tähän kokoukseen on kutsu ja siihen liittyvä kokouksessa
käsiteltäväksi tulevista asioista laadittu esityslista lähetetty jokaiselle
valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille 7.12.2021. Esityslista on lähetetty myös kaikille varavaltuutetuille 7.12.2021 sekä julkaistu kunnan verkkosivuilla.
Esityslista on 7.12.2021 julkaistu myös sähköisessä kokouspalvelussa CloudMeetingissä ja julkaisusta on lähetetty tieto sähköpostitse
valtuutetuille ja varavaltuutetuille.
Kokouksen asialista on 7.12.2021 julkaistu kunnan verkkosivuilla sekä kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Kokouksesta on myös ilmoitettu seuraavissa sanomalehdissä:
Kittilälehti ja Lapin Kansa.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 18 valtuutettua on saapuvilla.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:
Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Tauko pidettiin klo 13.08-14.15. Tauon aikana esittäytyivät
kunnanjohtajaehdokkaat Jari Rantapelkonen ja Markku Vehkaoja.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Kvalt 13.12.2021 § 131
Hallintosäännön 117 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastus voidaan suorittaa sähköisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina 16.12.2021 klo
14.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä torstaina 16.12.2021 klo
15.00- 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).
Kunnanvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja:
Kunnanvaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi
aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa olevat valtuutetut Toni
Kenttälä ja Timo Kurula.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Lompolo ja Outi Marttila.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden seuranta 1-9/2021 ja sosiaali- ja terveyslautakunnan lisätalousarvioesitys
vuodelle 2021
77/02.02/2020
Sotelk 27.10.2021 § 38
(Lisätietoja: sote-asiantuntija Sirkka-Liisa Olli, puh. 040 8476 526)
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaisesti toimielimet seuraavat
talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toiminnan ja talouden
toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion
toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain. Sosiaali- ja
terveyslautakunnalle on raportoitu 01.09.2021 § 29, toiminnan ja
talouden toteuma aj. 1-6/2021. Toimintakatteen ennustettiin tuossa
vaiheessa ylittyvän puolen vuoden seurannan perusteella 1.65 m€2.15 m€.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitova toimintakate vuonna 2021 on
- 27 922 990 €. Toimintatuottojen osuus on 2 401 450 € ja
toimintakulujen osuus on - 30 324 440 €.
Toimintatuottojen toteuma% on aj. 1-9 71.6 %. Tuottoja on kertynyt
enemmän (+ 15 %) kuin edellisenä vuonna vastaavalla
seurantajaksolla ja kun otetaan huomioon loppuvuodesta tiliytyvät
valtiokonttorin korvaukset rintamaveteraanien palveluista sekä
heinäkuussa voimaan tulleen asiakasmaksulain muutokset ja valtion
maksamat koronakorvaukset ( 450 t€) , ennustetaan tuottojen
kokonaisuudessaan ylittävän suunnitellun n. 950 t€:lla.
Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 80.9 %:sti.
Toimintakulujen osalta henkilöstömenot (10.7 m€ ) ja palveluiden
ostot (15.4 m€) kattavat 86 % koko toimialan menoista.
Toimintakulujen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän n. 2.5 m€
kohdentuen asiakaspalveluiden ostoihin ja siellä erityisesti
erikoissairaanhoitoon, jossa ylitysennustetta on 2 m€. Muu ylitys
koostuu koronaepidemiaan liittyvistä kustannuksista 0.36 m€ ja
työttömyydestä johtuvista kunnan maksuvasteella olevien
työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannuksista 0.14 m€. Muutoin
toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Henkilöstömenoissa on lievää ylityspainetta liittyen ylimääräisiin
sijaisjärjestelyihin, joita on tullut vuoden aikana johtuen
koronapandemiasta. Henkilöstömenojen ennustetaan kuitenkin
toteutuvan suunnitellusti.
Toimintavuonna haasteellisesti ennakoitavaksi riskiksi sosiaali- ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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terveyspalveluiden järjestämisessä arvioitiin jo talousarvioesitystä
tehtäessä koronaviruksen vaikutukset. Koronaviruksen ennustettiin
lisäävän palveluiden tarvetta ja sitä kautta aiheuttavan lisämenoja;
mm. näytteenotot, jäljitys, tehohoito jne. Tehdessään
talousarvioesityksensä vuodelle 2021 sosiaali- ja terveyslautakunta
ei esittänyt koronakustannuksia talousarvoesityksessään
täysimääräisenä niiden ennakoimattomuuden vuoksi. Kustannusten
seurantaa on tehostettu, jotta mahdollisen lisätalousarvion
esittämisen yhteydessä esitys perustuu mahdollisimman todelliseen
tilanteeseen. Koronavirukseen suoraan liittyvät lisäkustannukset
vuoden 2021 aikana ovat seurantajaksolla 1-9/2021 olleet noin 0.45
m€ ja lopullisen tason ennustetaan olevan vuonna 2021 n. 0.6 m€,
budjettivarauksen ollessa 237 t€. Koronavirukseen liittyvät suorat
kustannukset tulevat täten ylittämään talousarvion n. 0.36 m€:lla.
Valtion korvauksina ennakoidaan saatavan loppuvuonna koko
vuoden osalta 0.45 t€. Koronaan liittyvä henkilöstövaikutusten
kokonaisarvio tehdään osana tilinpäätöstä.
Työmarkkinatukeen liittyvä kunnan maksuvasteella oleva
kuntaosuus sisältyy sosiaali- ja terveystoimen menoihin ja on
ylittymässä n. 140 t€:lla. Ylitys johtuu koronasta johtuvasta yrittäjien
määrän kasvusta työmarkkinatuen saajina. Tähän menokohtaan
sosiaali- ja terveystoimella ei ole mahdollisuutta suoraan omalla
toiminnallaan juurikaan vaikuttaa.
Oheismateriaalina on sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion
toteutumavertailu ajalta 1-9/2021, erikoissairaanhoidon laskutus- ja
tuoteraportit 1-9/2021 sekä koronaseuranta
Vs. perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1. Merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1-9/2021
2. Esittää kunnanhallituksen kautta edelleen kunnanvaltuustolle,
että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 talousarvioon
tehdään seuraavat muutokset;
Toimintamäärärahoja korotetaan vuodelle 2021 2.5 m€
kohdentuen seuraavasti; erikoissairaanhoito 2 m€, oma toiminta
0.5 m€, josta koronakustannukset 0.36 m€ ja työmarkkinatuen
kuntaosuus 0.14 m€. Muutetun talousarvion toimintamenoiksi
vahvistetaan -32 824 440 €
- Toimintatuottoja lisätään 0.95 m€:lla. Muutetun talousarvion
toimintatuotoiksi vahvistetaan + 3 351 450 €
Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitovaksi muutetuksi
toimintakatteeksi vahvistetaan vuodelle 2021 – 29 472 990 €.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 09.11.2021 § 478
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen ja
päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset;
-

-

Toimintamäärärahoja korotetaan vuodelle 2021 2.5 m€
kohdentuen seuraavasti; erikoissairaanhoito 2 m€, oma toiminta
0.5 m€, josta koronakustannukset 0.36 m€ ja työmarkkinatuen
kuntaosuus 0.14 m€. Muutetun talousarvion toimintamenoiksi
vahvistetaan -32 824 440 €
Toimintatuottoja lisätään 0.95 m€:lla. Muutetun talousarvion
toimintatuotoiksi vahvistetaan + 3 351 450 €
Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitovaksi muutetuksi
toimintakatteeksi vahvistetaan vuodelle 2021 – 29 472 990 €.

Päätös:
Kunnanjohtajan Antti Jämsén muutti esitystään siten, että esitykseen tulee seuraava lisäys:
Lapin sairaanhoitopiiriltä pyydetään lisäksi selvitys erikoissairaanhoidon ylityksen syistä.
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 132
Päätös:
Sote-asiantuntija Sirkka-Liisa Olli alusti asiaa Teams-etäyhteyden
kautta.
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Sote toteumavertailu 1.1.-30.9.2021
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Talouden toteutuma 1-9/2021
77/02.02/2020
Khall 09.11.2021 § 479
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet
seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain. Valtakunnallisten säädösten ja ohjeistusten mukaan kunta voi
itse määritellä, missä muodossa ja kuinka usein talousarvion toteutumisesta kunnan toimielimille raportoidaan. Suositus on, että neljännesvuosikatsaustiedot viedään tiedoksi myös valtuustolle eikä
pelkästään puolivuosikatsaukset.
Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-syyskuun 2021 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä
tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 75 % syyskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.
Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon
Toimintatuotot
Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 69 %. Sosiaali-ja terveystoimessa ennustetaan tuottojen kokonaisuudessaan ylittävän suunnitellun kuluvana vuonna n. 950.000 eurolla kun otetaan huomioon
loppuvuodesta tiliytyvät Valtiokonttorin korvaukset rintamaveteraanien palveluista, heinäkuussa voimaan tulleen asiakasmaksulain
muutokset sekä valtionavustukset koronaepidemiaan liittyen. Rakennus-ja ympäristölautakunnan alueen toimintatuottojen toteutuma on
jo ylitse talousarvion eli 124 %, euromääräinen yli n. 96.000 euroa.
Toteuma on kertynyt lähinnä rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuista. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 69 %.
Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon, mikä vaikuttaa toteutumaprosenttiin syyskuun lopun tilanteessa alentavasti.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos 1.8.2021 alentaa toimintatuottoja, koska maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 31 %. Kittilässä tämän vaikutus on arviolta 29.000 euroa kuluvana vuonna.
Toimintakulut
Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Henkilöstökulut 75 %
Palvelujen ostot 78 %
Aineet ja tarvikkeet 70 %
Avustukset 75 %
Muut toimintakulut 75 %.
Sosiaali- ja terveystoimen osalta palveluiden ostojen talousarvion
2021 toimintakulujen ylitysennuste on 2,5 milj.euroa. Tästä 2
milj.euroa kohdistuu erikoissairaanhoitoon, 0,36 milj.euroa koronaepidemiasta aiheutuviin kuluihin sekä 0,14 milj.euroa kunnan maksuvastuulla olevan työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.
Koronavirukseen suoraan liittyvät lisäkustannukset 1-9/2021 olivat
noin 450.000 euroa ja lopullisen tason ennustetaan olevan vuonna
2021 noin 600.000 euroa. Nämä eivät sisällä henkilöstökustannuksia. Talousarvioon oli varattu näihin kuluihin n. 237.000 euroa. Koronavirukseen liittyvät suorat kustannukset tulevat täten ylittämään talousarvion n. 360.000 eurolla. Valtion korona-avustuksia ennakoidaan saatavan loppuvuonna koko vuoden osalta 450.000 euroa.
Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuottojen -ja kulujen ennustetun
talousarvioylityksen osalta on tehty lisämäärärahaesitys kunnanvaltuustolle, joka käsitellään 8.11.2021 kokouksessa. Sen mukaan sosiaali-ja terveystoimelle esitetään 2,5 milj.euron muutosta toimintakuluihin ja 0,95 milj.euron muutos toimintatuottoihin, yhteensä 1,55
milj.euron lisäystä talousarvion toimintakatetasoon eli nettotoimintakuluihin.
Verotulot
Verotulojen toteutuma on 80 %.
Kunnan tuloverojen toteutuma on 16,6 milj.euroa (81 %) Tämän hetken ennusteen mukaan kunnan tuloverot koko vuodelta olisivat n.
20,8 milj.euroa eli noin 0,34 milj.euroa yli talousarvion.
Yhteisöveroja on kertynyt ajanjaksolla 2,7 milj.euroa (119 %). Ennusteen mukaan yhteisöveroa kertyisi kuluvalle vuodelle noin 3,6
milj.euroa. Tämä olisi 1,3 milj.euroa yli talousarvion.Yhteisöveroille
on voimassa vielä kuluvan vuoden loppuun asti määräaikainen koronaepidemian vuoksi tehty 10 prosenttiyksikön korotus kuntien hyväksi, mikä selittää tätä talousarvion ylittymistä karkeasti arvioituna 0,6
milj.eurolla.
Kiinteistöveroja on kertynyt ajanjaksolla 5,3 milj.euroa (66 %). Verohallinnon aikaisempi arvio oli, että noin 5 % verovuoden 2021 maksettavasta kiinteistöverosta kertyisi ensi vuoden alussa, mutta tuoreimpien tietojen mukaan n. 10 % kertyisi ensi vuoden puolella.Tämä tarkoittaisi, että kuluvan vuoden aikana tilittyisi noin 7,3
milj.euroa kiinteistöveroja eli n.0,7 milj.euroa alle talousarvion.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtionosuudet
Valtionosuuksien toteutuma on 75 %.
Rahoitustuotot ja kulut
Rahoitustuottojen toteutuma on 109 %. Ylitystä selittää se, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän osalta toteutunut ylijäämän tuloutus oli 956.655 euroa kun taas talousarvioon oli sisällytetty 96.705
euroa pienempi summa.
Korkokuluissa toteutuma on 22 %. Lyhytaikaisissa kuntatodistuksissa korko on negatiivinen eikä pitkäaikaista uutta lainaa ole vielä jouduttu ottamaan.
Vuosikate, poistot ja tilikauden ylijäämä
Vuosikate on 3.975.512,17 euroa, toteuma 110 %.
Poistojen määrä on 2.169.853,94 euroa, toteuma 76 %.
Tilikauden ylijäämä tammi-syyskuussa on 2.031.107,78 euroa. Koko
vuoden ylijäämän ennustetaan tällä hetkellä olevan lähellä talousarvion mukaista 0,8 milj.euron tasoa. Toteutumaan vaikuttaa paljon
se, kuinka verotuloja tilittyy loppuvuoden aikana sekä erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys.
Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
Toimintatuotot ovat n. 15 % korkeammat tammi-syyskuuhun 2020
verrattuna.
Toimintakulut ovat 5,7 % suuremmat kuin vuosi sitten vastaavalla
ajanjaksolla. Toimintakate on 1,7 miljoonaa euroa heikompi kuin
tammi-syyskuussa 2020. Vertailujaksoon verrattuna suurin euromääräinen kasvu on henkilöstökuluissa. Ne ovat n. 1,2 milj.euroa
suuremmat (+ 6 %) kuin vertailukaudella. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 1 milj.euroa (+ 6 %), josta olennaisin osa selittyy erikoissairaanhoidon kuluilla. Verotuloja on kertynyt noin 2,0 milj. euroa
enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla ja valtionosuuksia 0,5 milj.euroa vähemmän.
Vuosikate on 0,5 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Investointien toteutuma ja lainojen määrä
Investointien toteutuma ajalta 1.1.- 30.9.2021 on n. 2,9 miljoonaa
euroa. Olennaisimmat investoinnit ajanjaksolla liittyivät Levin katujen
rakentamiseen, ICT hankintoihin, Kirkonkylän tulvapenkereeseen,
Köngäs-Hanhimaa tiehankkeeseen sekä uuden rakennettavan koulukeskuksen suunnitteluun.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 479
§ 133

10/2021

13

09.11.2021
13.12.2021

Kunnan lainamäärä oli syyskuun lopussa 12,8 miljoonaa euroa eli
2.007 euroa asukasta kohden. Kesäkuun lopussa kunnalla oli 3,5
miljoonaa euroa Kuntatodistuksilla otettua lyhytaikaista lainaa.
Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman
ajalta 1.1.-30.9.2021 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 133
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite/Osallistuva budjetointi Kittilään
357/02.02.00/2021
Khall 26.10.2021 § 460
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Valtuutettu Tiina Huilaja jätti kunnanvaltuuston kokouksessa
16.8.2021 Vihreiden valtuustoryhmän ja varavaltuutettu Aslak Niittyvuopion puolesta valtuustoaloitteen osallistuvan budjetoinnin käyttöönottamisesta Kittilän kunnassa.
Aloitteessa esitetään, että Kittilän kunta ottaa käyttöön osallistuvan
budjetoinnin esimerkiksi 20.000 euron määrärahalla ja käynnistää
samalla kokeilun, jossa testataan osallistuvan budjetoinnin menetelmiä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen talousosaston valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on controller.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall 09.11.2021 § 482
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2021 § 284 antanut vuoden
2022 talousarvion ja 2022-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeen.
Ohjeen mukaan talousarvioesityksissä kohdennetaan määrärahoja
osallistuvaan budjetointiin kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi. Painopistealueina ovat kulttuurinen hyvinvointi ja terveysliikunta.
Talousarviokäsittelyn yhteydessä toimialat tuovat esille esityksiinsä
sisältyvät osallistuvan budjetoinnin määrärahat. Talousarviovuoden
aikana toteutetaan ao.hankkeet niin, että huomioidaan
ao.määrärahojen käytössä erilaiset mahdolliset toteuttamistavat.
Suunnittelussa hyödynnetään Kuntaliiton opasta osallistuvaan budjetointiin sekä kerätään kokemuksia muista kunnista.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Tauko pidettiin klo 13.39 – 13.55.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 134
Päätös:
Esitys hyväksyttiin ja aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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.
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Rekrytointiprosessia varten nimetään haastattelutyöryhmä. Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastattelutyöryhmä
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.
__________
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Khall 31.08.2021 § 384
Kunnanhallitus on 10.8.2021 nimennyt kunnanjohtajan viran haastatteluryhmään elokuussa toimikautensa aloittavat kunnanvaltuuston
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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
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.
__________
Khall 09.11.2021 § 483
Kunnanjohtajan virka on ollut haettavana ajalla 26.7.-23.8.2021
ja 3.-27.9.2021. Ensimmäisessä haussa virkaa haki 8 henkilöä ja
uudessa haussa 10 henkilöä. Yksi henkilö peruutti hakemuksensa
virkaan 21.9.2021. Virkaan oli yhteensä 17 hakijaa. Kunnanjohtajan
hakumenettelyssä sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain säännöksiä. Lain 5 §:n mukaan virkasuhteeseen, joka on ollut
julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut siPöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 287
§ 384
§ 434
§ 483
§ 135

10/2021

20

22.06.2021
31.08.2021
05.10.2021
09.11.2021
13.12.2021

tä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa
perusteella ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja
jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys.
Kunnanhallituksen nimeämä haastatteluryhmä on valmistellut virkavaalia. Haastatteluryhmään kuuluvat kunnanvaltuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat (varalla varapuheenjohtajat),
kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja sekä hallintojohtaja. Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Janne Hietaniemi, Olli Hurskainen, Jari Rantapelkonen, Juha Saario, Kari Synberg, Markku Vehkaoja, Hanna Toiviainen ja Tanja Häyrynen.
Haastatteluryhmä haastatteli nämä hakijat 13.9.2021 järjestetyissä
haastatteluissa. Haastatteluissa mukana oli Eezy Personnel Oy:stä
Reija Niemi.
13.9.2021 haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti kutsua
edelleen soveltuvuusarviointeihin kaksi hakijaa eli Jari Rantapelkosen ja Markku Vehkaojan. Soveltuvuusarvioinnit toteutettiin Eezy
Personnel Oy:n toimesta viikoilla 42 ja 43. Salaiset arviointilausunnot on raportoitu haastatteluryhmälle 1.11.2021 ja valtuutetuilla on
mahdollisuus tutustua niihin kunnanvirastolla 19.11.2021.
Valintaesitys perustuu kokonaisarviointiin, jossa huomioidaan hakijoiden koulutus, työkokemus, haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit.
Valitun kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus ja se esitetään kuntalain 42 §:n 1 momentin mukaisesti kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajan palkka määritellään kokonaispalkkana johtajasopimuksessa. Tämän hetkinen kunnanjohtajan kokonaispalkka on 8233 euroa. Virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Kuntalain 41 §:n mukaan jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole
saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden
eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Valtuuston vaalilautakunta hoitaa vaalin käytännön tehtävät.
Kunnanjohtajan esitys:
1) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanjohtajan määräaikaiseen
viiden vuoden virkaan haastattelun, koulutuksen, työkokemuksen ja
soveltuvuusarvioinnin perusteella sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkosta.
2) Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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3) Valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
ennen viran vastaanottamista.
4) Viran kokonaispalkka on 8233 euroa kuukaudessa.
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
1) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle valittavaksi virkavaalissa kunnanjohtajan määräaikaiseen viiden vuoden virkaan
haastattelun, koulutuksen, työkokemuksen ja soveltuvuusarvioinnin
perusteella sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkosta.
2) Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
3) Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen
tiedoksisaannista.
4) Viran kokonaispalkka on 8233 euroa kuukaudessa.
Tauko pidettiin klo 14.34 – 15.45.
Kokouksessa oli mahdollisuus tutustua soveltuvuusarviointien tuloksiin.
Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen esitti, että asia jätetään
valtuuston päätettäväksi ja Jari Rantapelkonen ja Markku Vehkaoja
kutsutaan henkilökohtaisesti paikalle valtuuston haastateltavaksi
13.12.2021. Jäsen Esa Ylläsjärvi kannatti Nevalaisen esitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka ovat kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen kannalla,
äänestävät "jaa".
Ne, jotka ovat Paula Nevalaisen esityksen kannalla, äänestävät "ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä
ja kolme (3) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Jauhojärvi Pirkko, Mäkitalo Jussi, Rajala Pekka,
Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Veltheim Saana. Ei-ääniä antoiPöytäkirjan tarkastajat:
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vat Nevalainen Paula, Nikkinen Jouko ja Ylläsjärvi Esa.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-3 kunnanjohtajan muutettu päätösesitys on tullut päätökseksi.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 135
Päätös:
Ennen keskustelun avaamista puheenjohtaja antoi puheenvuoron
Jari Rantapelkoselle ja Markku Vehkaojalle esittäytymistä varten.
Rantapelkonen ja Vehkaoja olivat esittäytymässä valtuuston kokouksessa klo 13.08 – 14.15.
Tauko pidettiin klo 14.15. – 14.31.
Outi Marttila esitti suljetun lippuäänestyksen toimittamista.
Keskustelun aikana Pekka Rajala esitti, että tehtävään valitaan Jari
Rantapelkonen.
Tauko pidettiin klo 15.03 – 15.21.
Timo Kurula saapui kokoukseen klo 15.21.
Pirkko Jauhojärvi oli edelleen läsnä kokouksessa kunnanhallituksen
edustajana.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi keskustelun päätteeksi, että
suoritetaan suljettu lippuäänestys, ja kaikkia pätevyysedellytykset
täyttäviä hakijoita voidaan äänestää.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: vaali suoritetaan
suljetuin lipuin virkaan hakemuksensa jättäneiden keskuudesta ja
äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi. Valituksi tulee henkilö, joka
on saanut yli puolet valtuuston äänistä. Äänestyksessä avustaa valtuuston vaalilautakunta, jotka myös tarkastavat sekä laskevat äänet
pöytäkirjanpitäjän valvonnassa. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Tauko pidettiin klo 15.25 – 15.28.
Valtuusto suoritti kunnanjohtajan viran vaalin. Merkittiin, että äänten
laskemisen ajan kokous oli tauolla klo 15.33 – 15.37.
Valtuuston vaalilautakunnan jäsenet ilmoittivat tuloksen valtuustolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suljetussa lippuäänestyksessä annettiin 27 ääntä, jotka jakautuivat
seuraavasti:
Jari Rantapelkonen, viisitoista (15) ääntä
Markku Vehkaoja, yhdeksän (9) ääntä
Gore Amoll, yksi (1) ääni ja
kaksi (2) on äänestänyt tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkonen on virkavaalissa saanut enemmän kuin
puolet äänistä ja on näin ollen tullut valituksi kunnanjohtajan virkaan.
Tauko pidettiin klo 15.42 – 15.48.
Antti Pekkala poistui kokouksesta klo 15.42.
Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen, että:
1. kunnanjohtajan määräaikaiseen viiden vuoden virkaan valitaan
haastattelun, koulutuksen, työkokemuksen ja soveltuvuusarvioinnin
perusteella sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkonen.
2. virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
3. virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen
tiedoksisaannista.
4. viran kokonaispalkka on 8233 euroa kuukaudessa.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
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Valtuustokysymys kunnan avantouintipaikkaan liittyen
379/10.03.01/2021
Khall 09.11.2021 § 492
Valtuutettu Pirjo Junttila-Vitikka esitti valtuuston kokouksessa
20.9.2021 suullisen kysymyksen kunnan avantouintipaikkaan liittyen
ja erityisesti siihen, kuinka kulku järjestetään tulvavallin rakentamisen jälkeen.
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo vastasi valtuutettu Junttila-Vitikan valtuustokysymykseen suullisesti valtuuston kokouksessa
11.10.2021.
Vt. sivistystoimenjohtaja totesi vastauksessaan, että talviuintipaikan
käyttäjiä varten rakennettavat porrasrakenteet valmistuvat lokakuun
loppuun mennessä ja että talviuintipaikan edellyttämät sähköliitännät
kyetään järjestämään asianmukaisesti. Edelleen vt. sivistystoimenjohtaja totesi, että porrasrakenteiden talvikunnossapidosta sovitaan
kunnan ja tunturikerho Njallan kesken ja että tulvavallista huolimatta
talviuimareiden pukukoppi on mahdollista sijoittaa talviuintipaikan
välittömään läheisyyteen. Lisäksi vt. sivistystoimenjohtaja kertoi, että
liikuntatoimi selvittää kirkonkylän matonpesupaikan soveltuvuuden
talviuintikäyttöön yhteistyössä teknisen toimen ja tunturikerhon kanssa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa, että kysymykseen on jo vastattu suullisesti selostusosassa esitetyllä tavalla valtuuston kokouksessa 11.10.2021 sekä toteaa kunnan avantouintipaikkaan liittyvän valtuustokysymyksen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 136
Päätös:
Antti Pekkala saapui kokoukseen klo 15.54.
Vs. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo esitteli avantouintipaikan
tämänhetkisen tilanteen.
Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin ja valtuustokysymys todettiin
loppuun käsitellyksi.
__________
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Korkeimman oikeuden päätös 29.10.2021 Dnro R2021/546
287/00.02/2019
Khall 09.11.2021 § 499
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt syyttäjille valitusluvan Kittilän
kunnan luottamushenkilöitä koskevassa virkarikosasiassa. Valituslupa myönnettiin rajoitettuna koskemaan sitä, olivatko kunnan luottamushenkilöt rikkoneet virkavelvollisuutensa hankkiakseen hyötyä
kuntakonserniin kuuluvan hissiyhtiön entiselle toimitusjohtajalle.
Syyttäjät olivat vaatineet kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille
rangaistusta ensisijaisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä sillä
perusteella, että he olivat päättäneet peruuttaa kunnan nimissä tehdyn tutkintapyynnön hissiyhtiön entisestä toimitusjohtajasta. He olivat myös ilmoittaneet kunnan edustajille omistajaohjauksena kunnan
kannaksi, että entinen toimitusjohtaja nauttii edelleen kunnan luottamusta ja että hänet on kutsuttava takaisin yhtiön toimitusjohtajaksi.
Syyttäjien mukaan luottamushenkilöt olivat näin rikkoneet virkavelvollisuutensa.
Lapin käräjäoikeus ja Rovaniemen hovioikeus olivat hylänneet syytteen.
Siltä osin kuin asiassa oli kysymys muun muassa kunnan luottamushenkilöiden päätöksenteosta ja sen valmistelusta muissa asioissa,
syyttäjien valituslupahakemus hylättiin. Asianomistajana olleelle entiselle kunnanjohtajalle ei myönnetty valituslupaa.
Asian diaarinumero KKO:ssa: R2021/546
Korkeimman oikeuden tiedote asiasta:
https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2021/kkomyo
nsirajoitetunvalitusluvansyyttajillekittilanvirkarikosjutussa.html
Oheismateriaalina korkeimman oikeuden päätös 29.10.2021 Dnro
R2021/546.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää korkeimman oikeuden (KKO) päätöksen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Kvalt 13.12.2021 § 137
Päätös:
Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen §:ien 137 ja 138 kohdalla ja
poistui kokouksesta klo 15.58.
Kurulan tilalle valtuustoon näiden asioiden käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi.
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lapin käräjäoikeuden päätös 5.11.2021 nro 21/143474 asiassa R 20/289
47/00.02/2016
Khall 09.11.2021 § 500
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Lapin käräjäoikeus on 5.11.2021 julkaissut tiedotteen koskien asiaa
R20/289. Tiedotteen mukaan Lapin käräjäoikeus on 5.11.2021 antanut tuomionsa helmikuussa 2020 vireille tulleessa rikosasiassa, jossa on ollut syytettynä 39 Kittilän kuntapäättäjää. Käräjäoikeus on hylännyt kaikki kuntapäättäjiin kohdistuneet syytteet sekä asianomistaja Esa Mäkisen syytteisiin perustuneet korvausvaatimukset. Käräjäoikeus on aikaisemmin hylännyt syytteen vanhentuneena neljän
vastaajan osalta ja jättänyt yhden vastaajan osalta asian sillensä
syyttäjän peruutettua syytteen.
Käräjäoikeus toimitti asiassa valmisteluistunnon 14.5.2021 ja pääkäsittelyn elo-syyskuussa 2021. Asian pääkäsittelyssä otettiin vastaan
runsaasti kirjallista näyttöä sekä henkilötodistelua. Pääkäsittely kesti
kuusi viikkoa.
Syytteen mukaan Kittilän kunnan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäsenet sekä vt. kunnanjohtaja syyllistyivät
virkarikoksiin tehdessään syytteessä yksilöityjä päätöksiä 11.8.2015
– 12.1.2016 (syytekohta 1) sekä 11.9. – 31.10.2017 (syytekohta 2).
Päätöksenteossa on ollut kyse muun ohella Kittilän kunnan hallintosäännön muuttamisesta sekä muista päätöksistä, joilla on ollut vaikutusta kunnan hallintojohtajana toimineen Esa Mäkisen virkatehtäviin.
Syytteen mukaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätökset
oli tehty kostona tai rankaisuna hallintojohtaja Mäkisen toiminnasta
Eilavaaran laskuihin liittyvissä asioissa. Oikeustieteen lisensiaatti
Pertti Eilavaara on antanut lakipalveluita liittyen ainakin Kittilän entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän tekemän
tutkintapyynnön peruuttamiseen ja Anna Mäkelän irtisanomiseen sekä Anna Mäkelän irtisanomista seuranneeseen hallinto-oikeusvaiheeseen. Eilavaaran lakipalveluista on aiheutunut kaksi erillistä laskua, joita on käsitelty Kittilän kunnassa vuosina 2015 – 2017. Syytteen mukaan Esa Mäkinen on virkavelvollisuuksiensa mukaisesti estänyt Eilavaaran I laskun maksamisen kunnan varoista ja pyrkinyt
estämään Eilavaaran II laskun maksamisen kunnan varoista. Syytteen mukaan tämä Mäkisen toiminta oli
syynä kuntapäättäjien tässä asiassa tekemiin, syytteessä yksilöityihin päätöksiin ja vastaajat olivat siten ylittäneet harkintavaltansa
päätöksiä tehdessään. Kuntapäättäjiä syytettiin lisäksi siitä, että
päätöksenteossa oli laiminlyöty hallinnossa noudatettavia menettelyPöytäkirjan tarkastajat:
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säännöksiä, koska Mäkistä ei ollut kuultu tehdyistä päätöksistä eikä
päätöksiä ollut perusteltu.
Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi, että kuntapäättäjät olivat tehneet
päätöksiä, jotka olivat joiltakin osin muuttaneet tai vaikuttaneet Mäkisen virkatehtävien sisältöön. Käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen
kuitenkin näyttämättä, että päätökset olisi tehty kostona tai rankaisuna Mäkisen toiminnasta Eilavaaran laskuihin liittyvässä asiassa tai
että kuntapäättäjät olisivat päätöksiä tehdessään ylittäneet harkintavaltaansa. Käräjäoikeus katsoi myös jääneen näyttämättä, että vastaajat olisivat syyllistyneet virkavirheisiin menettelyvirheitä tekemällä.
Syytteiden tultua hylätyksi Suomen valtio velvoitettiin korvaamaan
vastaajien asianosaiskuluja ja oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. Puolustajille maksetut palkkiot jäivät asian lopputuloksen vuoksi
valtion vahingoksi. Asianomistaja Mäkinen velvoitettiin korvaamaan
Kittilän kunnalle asianosaiskuluja.
Oheismateriaalina Lapin käräjäoikeuden tuomio 5.11.2021 nro
21/143474 asiassa R 20/289.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää Lapin käräjäoikeuden tuomion tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 138
Päätös:
Esteellisyyttä käsitelty §:n 137 kohdalla seuraavasti:
"Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen §:ien 137 ja 138 kohdalla
ja poistui kokouksesta klo 15.58.
Kurulan tilalle valtuustoon näiden asioiden käsittelyn ajaksi tuli
varavaltuutettu Pirkko Jauhojärvi."
Merkittiin tiedoksi.
__________
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Määräalan ostaminen kiinteistöstä Pekkala
459/10.00.01/2021
Khall 23.11.2021 § 509
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830,
Valmistelija: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Kunta on neuvotellut määräalan ostamisesta kiinteistöstä * * * * * * *
* * * * *. Kiinteistön omistajat ovat tarjonneet kunnan ostettavaksi
noin 39,7 ha:n suuruista määräalaa.
Levin ympäristön osayleiskaavassa kyseisestä määräalasta on osoitettu noin 27 ha:n suuruinen alue loma-asuntoalueeksi (RA) ja noin
12,7 ha:n suuruinen osa lähivirkistysalueeksi (VL). Yleiskaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu asemakaavoituksella toteutettavaksi.
Määräala rajoittuu sen luoteispuolella sijaitsevaan kunnan omistamaan kiinteistöön 261-409-33-76 ja sillä olevaan Kittilän kunnan
omistamaan Levin maanläjitysalueeseen.
Kaavoitustoimikunta on vieraillut alueella 11.6.2021 ja käsitellyt
asiaa kokouksessaan 27.10.2021 ja päätynyt siihen, että paras vaihtoehto alueen kehittämiseksi ja kunnan maankäytön tarpeiden huomioimiseksi on hankkia määräala kunnan omistukseen.
Kittilän kunta on pyytänyt kaupan kohteesta metsätaloudellista arviota Kittilän metsänhoitoyhdistykseltä. Metsänhoitoyhdistyksen lausunto metsän arvosta kokouksen oheismateriaalina.
Kiinteistön * * * * * * * * omistajat (J* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *) ovat ilmoittaneet olevansa valmiit myymään edellä mainitun
määräalan kunnalle 250 000 euron kauppahinnalla.
Kartat määräalasta kokouksen oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta
ostaa 250 000 euron kauppahinnalla noin 39,7 ha:n suuruisen määräalan kiinteistöstä * * * * * * * * * * * *, minkä ansiosta voidaan huomioida kunnan maankäytön kehittämistarpeet.
Päätös:
Asia päätettiin käsitellä kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa perjantaina 3.12.2021 klo 9.30.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 03.12.2021 § 534
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kittilän kunta
ostaa 250 000 euron kauppahinnalla noin 39,7 ha:n suuruisen määräalan kiinteistöstä * * * * * * * * * * * *, minkä ansiosta voidaan huomioida kunnan maankäytön kehittämistarpeet.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 139
Päätös:
Timo Kurula palasi kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn aloittamista klo 16.10.
Pirkko Jauhojärvi oli edelleen läsnä kokouksessa kunnanhallituksen
edustajana.
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Raattaman Reitit ry:n anomus lainasta valaistushanketta varten
388/02.05.03/2021
Khall 23.11.2021 § 511
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Raattaman Reitit ry. anoo 29.9.2021 saapuneella hakemuksellaan
hankeaikaista lainaa Raattaman Ahovaarassa olevan valaistun latuosuuden valaistuksen saneerausta varten. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 30.154,32 euroa. Kustannuksiin haetaan avustusta
Lapin Ely-keskukselta.
Hakemuksen mukaan valaistu latu on jo 30 vuotta vanha. Se on pituudeltaan n. 6 km ja siinä on 140 pylvästä ja valaisinta. Valaistuksessa ilmenee jatkuvasti uusia vikoja ja sitä on vuosittain hyvin kallista korjata.
Yhdistyksen tarkoituksena on suoristaa kaatuneita pylväitä ja uusia
lahonneet pylväät. Valaisinten valonlähde korvataan led-polttimoilla
ja tarvittavat johdotukset uusitaan. Lisäksi uusitaan sähkökeskuksen
korkealla sijaitseva huoltotaso ja portaat. Reitin raivaus ja työn jälkien ennallistaminen suoritetaan talkootyönä. Raattaman Reitit
ry.haluaa nostaa valaistuksen energiatehokkuutta ja vähentää ympäristökuormitusta sekä parantaa reitin turvallisuutta.
Hakemuksen mukaan latujen kunnostus halutaan varmistaa myös
hankkeen toteutuksen aikana ja koska koronan takia on latumaksujen saamisessa vielä epävarmuutta, pyydetään Kittilän kuntaa
myöntämään hankkeen kustannusarvion suuruinen laina.
Suunniteltu hankeaika on 1.10.2021 - 31.5.2023.
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.
Raattaman Reitit ry:n lainahakemus liitteenä. Hankehakemus oheismateriaalina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Raattaman Reitit ry:lle hankeaikaisen lainan 30.200 euroa 0,1 %:n
vuotuisella korolla, sillä edellytyksellä, että yhdistys saa Lapin
Ely-keskukselta myönteisen päätöksen valaistuksen saneeraushankkeelle. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kunnalle saatuaan hankemaksatuksen tilille, viimeistään 31.8.2023.
Päätös:
Asia päätettiin käsitellä kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa perjantaina 3.12.2021 klo 9.30.
__________
Khall 03.12.2021 § 536
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
Raattaman Reitit ry:lle hankeaikaisen lainan 30.200 euroa 0,1 %:n
vuotuisella korolla, sillä edellytyksellä, että yhdistys saa Lapin
Ely-keskukselta myönteisen päätöksen valaistuksen saneeraushankkeelle. Yhdistys maksaa lainan takaisin Kittilän kunnalle saatuaan hankemaksatuksen tilille, viimeistään 31.8.2023.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 140
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset kevätkaudella 2022
Khall 03.12.2021 § 549
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Hallintosäännön 136 §:n mukaan ”Toimielin päättää kokoustensa
ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.”
Kunnanhallituksen kokoukset pidetään tiistaisin klo 12.00 ja kunnanvaltuuston kokoukset maanantaisin klo 14.00. Kokouspaikkana
on pääsääntöisesti Kittilän kunnanviraston kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokoushuoneet osoitteessa Valtatie 15, Kittilä. Puheenjohtajalla on mahdollisuus tarvittaessa muuttaa aikataulua.
Lautakuntia pyydetään huomioimaan omat aikataulunsa siten, että
ne sovitetaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikoihin ja
asiat saadaan käsiteltyä viivytyksettä.
Kevään 2022 kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat ovat seuraavat (talvilomaviikko 7.-13.3.2022):
18.1.
1.2.
15.2.
28.2.
1.3.
15.3.
29.3.
11.4.
12.4.
26.4.
10.5.
16.5.
24.5.
7.6.
20.6.
21.6.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan päättämät kokousajat ja esittää kevään
2022 kokousajat tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 141
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen
364/01.01.01/2021
Khall 26.10.2021 § 469
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Sivistystoimenjohtaja on kunnan sivistys- ja kulttuuritoimen toimialan
johtaja, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan esittelijä sekä kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnan sivistys- ja kulttuuritoimen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetusja lukiokoulutuspalvelut, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut sekä Revontuli-Opisto.
Kunnanvaltuusto päätti 20.9.2021 § 111 seuraavaa:
1) Sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
2) Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja
esimiestaitoja.
3) Sivistystoimenjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun
tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.
Sivistystoimenjohtajan virka on ollut haettavana 30.9.-21.10.2021
klo 15 mennessä oheisella ilmoituksella (oheismateriaali) Kuntarekryssä ja työvoimahallinnon sivuilla.
Määräaikaan mennessä sivistystoimenjohtajan virkaa hakivat seuraavat 13 henkilöä:
Virkaan ovat hakeneet seuraavat 13 henkilöä:
Hartojoki Jutta, oikeustieteen maisteri, Kasvatustieteiden maisteri,
Pihtipudas
Heinonen Maarit, restonomi (ylempi amk), Posio
Hämäläinen Sari-Anne, kasvatustieteiden maisteri, Rovaniemi
Jauhojärvi Niina, tradenomi YAMK, Kittilä
Kaarela-Mustonen Maarit, hallintotieteiden maisteri, Sirkka
Kurula Timo, filosofian maisteri, Sirkka
Mankkinen Ville, Master of Arts, ylempi korkeakoulututkinto, Master
of Culture and Arts, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Oulu
Mäkinen Ari, kasvatustieteen maisteri, Kittilä
Nevalainen Virpi, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kulho
Rahkala Hannele, kauppatieteiden maisteri, Helsinki
Sivula Lari-Matias, kasvatustieteiden maisteri, Rovaniemi
Toppari Anne, filosofian maisteri, Oulu
Väisänen Juha, kasvatustieteen maisteri, Äkäslompolo
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat ovat
nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa.
Sivistystoimenjohtajan rekrytointiprosessia varten tulee nimetä haastattelutyöryhmä. Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja
haastattelutyöryhmä haastattelee hakijat ja organisoi soveltuvuusarvioinnit.
Hallintosäännön 45 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää sivistystoimenjohtajan valinnasta.
Sivistystoimenjohtajan viran täyttöprosessin suunniteltu aikataulu on
seuraava:
Sivistystoimenjohtajan virkavaalin aikataulu
Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen
Toimenpide
Aikataulu
Virka haettavana
30.9. - 21.10. klo 15
Haastatteluun kutsuttavat ja haastattelu- Kunnanhallitus 26.10.
ryhmän nimeäminen
Haastattelut
2.11.
Soveltuvuusarvioinnit vko 46
15.- 19. 11.
Esitys valtuustolle
Kunnanhallitus 7.12.
Virkavaali
Valtuusto 13.12.
Kunnanjohtaja
1. Kunnanhallitus päättää kutsua tiistaina 2.11.2021 pidettävään
haastatteluun seuraavat virkaa hakeneet:
Hartojoki Jutta, oikeustieteen maisteri, Kasvatustieteiden maisteri,
Pihtipudas
Kurula Timo, filosofian maisteri, Sirkka
Mäkinen Ari, kasvatustieteen maisteri, Kittilä
Nevalainen Virpi, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kulho
Toppari Anne, filosofian maisteri, Oulu
Väisänen Juha, kasvatustieteen maisteri, Äkäslompolo
2. päättää nimetä sivistystoimenjohtajan viran haastatteluryhmään
kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, koululautakunnan puheenjohtajan, vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan, vt. sivistystoimenjohtajan
ja henkilöstöpäällikön.
3. päättää, että soveltuvuusarvioinnissa käytetään ulkopuolista arvioijaa. Soveltuvuusarviointiin kutsuttavista päättää haastatteluryhmä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui asiaa käsiteltäessä esteellisenä (poissa klo 14.10-14.46), jolloin pöytäkirjanpitäjänä tämän
asian osalta toimi kunnanjohtaja Antti Jämsén.
Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että haastatteluryhmään kutsutaan lisäksi kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtajisto. Vihreät,
Sdp ja Kokoomus valitsee haastatteluryhmään kukin yhden edustajan.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.
__________
Khall 03.12.2021 § 552
Kunnanhallituksen päättämät haastateltavaksi kutsutut haastateltiin
haastatteluryhmän toimesta 2.11.2021. Haastatteluissa oli paikalla
Eezy Personnel Oy:n edustaja. Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä päätti kutsua soveltuvuusarviointeihin neljä hakijaa: Jutta
Hartojoen, Virpi Nevalaisen, Anne Topparin ja Juha Väisäsen. Soveltuvuusarvioinnit toteutettiin Eezy Personnel Oy:n toimesta viikoilla
46. Em. arvioinnit ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 24).
Juha Väisänen on ilmoittanut 25.11.2021 vetävänsä hakemuksensa
pois sivistystoimenjohtajan virkaan ja Timo Kurula on ilmoittanut
1.12.2021 peruuttavansa hakemuksensa sivistystoimenjohtajan virkaan.
Jutta Hartojoen, Virpi Nevalaisen ja Anne Topparin arviointilausunnot raportoitiin Eezy Personnel Oy:n toimesta haastatteluryhmälle
25.11.2021.
Kunnanhallituksen jäsenillä ja valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua
arviointilausuntoihin kunnanvirastolla henkilöstöpäällikön työhuoneessa torstaina 2.12.2021 klo 9-16 tai henkilöstöpäällikön kanssa
sovittuna muuna aikana.
Sivistystoimenjohtajan valintaesitys perustuu hakijoiden ansiovertailuun ja kokonaisarviointiin, jossa huomioidaan hakijoiden koulutus,
työkokemus, haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit.
Virka täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että sivistystoimenjohtajan virkaan valitaan virkavaalissa haastattelun, koulutukPöytäkirjan tarkastajat:
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sen, työkokemuksen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella Jutta Hartojoki.
Virkasuhteessa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta sekä 6 kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi
rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä
ennen tehtävän vastaanottamista.
Kunnanhallitus päättää sivistystoimenjohtajan viran kokonaispalkaksi 6 900 euroa.
Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Jäsen Marita Toivanen esitti sivistystoimenjohtajan viran kokonaispalkaksi 6.500 euroa.
Jäsen Paula Nevalainen kannatti Toivasen esitystä.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Toivasen esitystä, äänestävät ’ei’.
Äänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja yksi (1) oli poissa. Jaa-ääniä antoivat Pirkko Jauhojärvi, Jussi Mäkitalo,
Pekka Rajala, Tarmo Salonen, Saana Veltheim ja Kai Jussila. Ei-ääniä antoivat Paula Nevalainen ja Marita Toivanen. Poissa oli Esa Ylläsjärvi.
Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kokouksen
päätökseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 142
Päätös:
Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi controller Tuija Lång.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Outi Marttila esitti suljettua lippuäänestystä vaalin toimittamiseen.
Timo Kurula poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, koska on viran hakija. Hänen tilalleen tuli Pirkko Jauhojärvi.
Pirjo Junttila-Vitikka esitti, että valittaisiin henkilö myös varalle sivistystoimenjohtajan virkaan. Pirkko Jauhojärvi kannatti Junttila-Vitikan
esitystä.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi hyväksytyn yksimielisesti, että
vaali suoritetaan enemmistövaalina suljetulla lippuäänestyksellä.
Kaikkia hakijoita voidaan äänestää.
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajat Outi Marttila ja Mikko Lompolo toimivat ääntenlaskijoina.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Niina Jauhojärvi 1
Anne Toppari 4
Jutta Hartojoki 22
Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa virkavaalissa sivistystoimenjohtajaksi valittiin Jutta Hartojoki.
Marita Toivanen esitti, että sivistystoimenjohtajan kokonaispalkaksi
vahvistetaan 6.500 euroa / kk. Paula Nevalainen kannatti Toivasen
esitystä.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että:
Virkasuhteessa noudatetaan kunnallista yleistä virka-ja työehtosopimusta sekä 6 kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä
nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä ennen tehtävän vastaanottamista.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä
poikkeava kannatettu esitys siitä, että kokonaispalkka olisi 6.500 euroa/kk, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Toivasen esitystä, äänestävät ’ei’.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä ja 9
ei-ääntä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jaa-ääniä antoivat: Sirkka Hangasvaara, Ahti Ovaskainen, Kai Jussila, Vuokko Mäntymaa, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Maija Linnala, Mikko Lompolo, Outi Marttila, Jouko Nikkinen, Antti Pekkala,
Aslak Niittyvuopio, Pekka Rajala, Tarmo Salonen, Tuomas Similä,
Saana Veltheim, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys.
Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Arto Hettula, Juha Hettula, Pirjo
Junttila-Vitikka, Aila Moksi, Aki Nevalainen, Paula Nevalainen, Mikko
Rauhala ja Marita Toivanen.
Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan kokonaispalkaksi
päätettiin 6.900 euroa/kk.
Puheenjohtaja kysyi, että valitaanko Pirjo Junttila-Vitikan ehdotuksen mukaisesti varalle henkilö sivistystoimenjohtajan virkaan. Junttila-Vitikka veti pois esityksensä.
Maija Linnala oli poissa kokouksesta klo 16.58-17.03.
Pirkko Jauhojärvi oli poissa kokouksesta klo 16.58-17.02.
Sirkka Hangasvaara oli poissa kokouksesta klo 17.02-17.04.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
Tauko pidettiin klo 17.10 – 18.14.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston kokousten sähköiset esityslistat- periaatepäätös ja aikataulutus
424/00.02/2019
Khall 03.12.2021 § 553
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Digitalisaation edistäminen ja sähköisten kokouskäytänteiden käyttöönoton laajentaminen kaikkiin toimielimiin on lisätty Kittilän kunnan
sitoviin tavoitteisiin talousarviossa vuodelle 2021.
Kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille on hankittu kannettavat
tietokoneet. Kaikki valtuutetut ovat hakeneet heille varatut koneet ja
heidän kanssaan on käyty läpi sähköisen kokouspalvelun eli CloudMeetingin käytön perusohjeet, sisältäen mm. perehtymisen siihen,
mistä esityslistat löytyvät ja miten esityslistaa liitteineen luetaan.
Näin ollen kunnanvaltuuston osalta voidaan siirtyä käytäntöön, että
valtuuston jäsenille ja varajäsenille toimitetaan esityslistat liitteineen
ja oheismateriaaleineen 1.1.2022 alkaen pelkästään sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esityslistat lähetetään kokoushallinnasta sähköisesti julkaisupalvelimelle ja paperisista esityslistoista luovutaan. Esityslistoja ei lähetetä paperilla eikä kokouksessa ole paperisia esityslistoja, vaan esityslistaa
luetaan tietokoneen kautta.
Vuoden 2022 aikana selvitetään tarvittavat toimenpiteet liittyen sähköiseen kokoustamiseen siirtymiseen.
Valtuutetuille on järjestetty koulutusta sähköisen esityslistan lukemiseen/käyttöön 26.10.2020 ja nauhoite kyseisestä koulutuksesta on
edelleen katsottavissa CloudMeetingissä erillisessä työtilassa. Jos
laitteiden käytössä taikka sähköisen kokouspalvelun käytössä tai kirjautumisessa ilmenee ongelmia, tulee olla yhteydessä kunnan IT-tukeen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1.1.2022 lähtien
kunnanvaltuuston esityslistat liitteineen ja oheismateriaaleineen toimitetaan sähköisesti valtuutetuille ja varavaltuutetuille.
Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kvalt 13.12.2021 § 143
Päätös:
Pirjo Junttila-Vitikka poistui kokouksesta tauon alkaessa klo 17.10.
Junttila-Vitikan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Juha Toivola klo
18.14.
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2021
272/00.00.01/2021
Khall 03.12.2021 § 554
Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan
66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11.–
31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan
jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Lapin vaalipiiristä valitaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua
(30.11.2020) vastaava äänimäärä. Kittilän kunnan äänimäärä on
6433.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään
mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut
vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään
sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnassa ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan
lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään
kuntakohtaisen linkin kautta.
Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole
määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Vaalilautakunta ei siten myöskään tutki, millä tavoin päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistojen kesken on syntynyt. Olennaista
on, että viimeistään 31.12.2021 päätös on kunnassa tehty ja kunnan
eri ehdokaslistoille antamat äänimäärät sekä mahdolliset tyhjät ja
hylätyt äänimäärät on syötetty vaalijärjestelmään.
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 554
§ 144

10/2021

44

03.12.2021
13.12.2021

Kittilässä valtuuskunnan vaali on aiemmin toimitettu suljettuna vaalina valtuuston kokouksessa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin
lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 144
Päätös:
Valtuusto päätti toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin sekä merkitä tiedoksi seuraavan äänestystuloksen:
Ehdokaslista 2 sai 9 ääntä, äänimäärä 2144
Ehdokaslista 3 sai 4 ääntä, äänimäärä 953
Ehdokaslista 4 sai 4 ääntä, äänimäärä 953
Ehdokaslista 5 sai 2 ääntä, äänimäärä 477
Ehdokaslista 6 sai 3 ääntä, äänimäärä 715
Ehdokaslista 7 sai 0 ääntä
Ehdokaslista 8 sai 1 äänen, äänimäärä 238
Ehdokaslista 9 sai 1 äänen, äänimäärä 238
Lisäksi annettiin 3 tyhjää ääntä, äänimäärä 715
Kunnan äänet yhteensä 6433.
__________
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Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
250/02.02/2021
Khall 23.11.2021 § 504
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnitelmakaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa
vuodet 2022-2024.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio
ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan
keskeinen väline.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä
vuosilta vuoden 2020 loppuun mennessä noin 22,7 miljoonaa euroa,
joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kittilän kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 22.6.2021 (§ 284). Valtuuston talousarvioseminaarit on pidetty 13.9.2021 ja 8.11.2021. Toimialat ovat laatineet talousarvionsa ja -suunnitelmansa ja ne on käsitelty
ao.lautakuntien ja Kideven johtokunnan kokouksissa.
Talousarvioesityksen pääkohdat tämän hetken valmistelun tilanteessa
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 504
§ 529
§ 145

10/2021

46

23.11.2021
03.12.2021
13.12.2021

Talousarvioesityksen pääkohdat ovat tällä hetkellä seuraavat vuodelle 2022 (ulkoiset luvut ilman sisäisiä eriä):
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden ylijäämä
Nettoinvestoinnit

Milj.€
9,0
64,2
-55,2
5,5
2,6
12,5

Muutos-% (vrt.TA2021)
+10,0 %
6,4 %
-5,9 %
51,4 %
199,5 %

Lainakannan nettokasvu 7,2
Laina/asukas, euroa

3.168

Toimintakulut kasvavat yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa (6,4 %)
kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja seuraavasti eri kululajeittain (ulkoiset luvut):
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet,tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yht.

1000 euroa Muutos % (vrt.TA2021)
1.219
4,2 %
2.162
9,4 %
215
4,4 %
80
3,0 %
202
25,7 %
3.877
6,4 %

Verotulojen arvioidaan nousevan noin 2,0 miljoonaa euroa vuoden
2021 talousarvioon verrattuna. Verotulot pohjautuvat vuoden 2021
toteutumaan sekä Kuntaliiton veroennustekehikon lukuihin, joiden
tausta-aineistona on käytetty Verohallinnon tietoja.
Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 1,6 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Peruspalvelujen valtionosuus kasvaa noin 0,8 milj.euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 0,5 milj.euroa ja verotulomenetysten korvaus n. 0,4
milj.euroa. Valtionosuuksista tehdään päätökset joulukuun lopussa.
Nettorahoitustuottojen arvioidaan nousevan n. 1,3 miljoonaa euroa
vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Kasvu aiheutuu siitä, että
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen määrä ja
Levi Ski Resortilta saatavan osingon määrä kasvavat selvästi.
Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioesitykseen on
tehty tähän mennessä seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin
ja kuluihin:
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 94.190 euroa kuluja kasvattava.
Koululautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 24.320 euroa kuluja pienentävä.
Vapaan sivistystyön lautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 11.600 euroa kuluja pienentävä.
Asiantuntijapalveluiden ostoja pienennetty 4.500 eurolla.
Tekninen lautakunta
Maankäyttömaksujen tuloutuksia pienennetty (tili 3288) 310.000 eurolla johtuen investointiesitysten muutoksista.
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 2.530 euroa kuluja pienentävä.
Puhtaanapitopalvelukuluja (tili 4380) korotettu 18.000 eurolla ja sähkökuluja (tili 4571) 61.200 eurolla.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 40 euroa kuluja pienentävä.
Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.
Vuosikate ja ylijäämä
Talousarvioesitys vuodelle 2022 päätyy 5.454.624 euron vuosikatteeseen ja 2.642.131 euron ylijäämään.
Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen on kunnanjohtajan
pyynnöstä tehty seuraavat muutokset investointiesitykseen:
92304 Kiinteistöpalvelut
Siivouskoneet poistettu vuodelta 2022, 15.000 euroa.(Oletus hankinnasta leasingin kautta)
94001 Kirkonkylän katujen rakentaminen
Aholanperän katujen peruskorjauksen siirto 330.000 euroa vuodelta
2022 vuodelle 2023 ja 170.000 euroa vuodelta 2023 vuodelle 2024.
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94101 Levin katujen rakentaminen ja saneeraus
94127 Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä siirretty 250.000 euroa
vuodelta 2023 vuodelle 2024
94150 Hissitien liikennejärj.muutokset/kävelykatuyhteys Ylä-Leville
siirretty vuodella eteenpäin eli vuodelta 2022 vuodelle 2023 30.000
euroa ja vuodelta 2023 vuodelle 2024 470.000 euroa.
94207 Etelärinne/uusi kevyen liik.väylä siirretty vuodelta 2023 vuodelle 2024 150.000 euroa.
94149 Veikasenmaan kadut poistettu suunnitelmavuosilta (yhteensä
580.000 euroa)
94138 Rovatien ja Riekontien rakentaminen siirretty vuodelta 2022
vuodelle 2023 50.000 euroa. Vuodelle 2023 yhteensä 60.000 euroa.
94124 Rakkavaarantien perusparantamista siirretty eteenpäin ja varattu vuodelle 2022 300.000 euroa, vuodelle 2023 900.000 euroa ja
vuodelle 2024 700.000 euroa.
Rakkavaaran sivukatujen Metsärakka, Kalliorakka, Keskirakka ja
Etelärakka päällysteiden uusinta ja kuivatuksen parantaminen poistettu vuodelta 2023 kokonaan, 155.000 euroa.
94140 Myllyn alueen katujen saneerausta siirretty eteenpäin niin, että vuodelle 2022 varattu 35.000 euroa ja vuodelle 2023 235.000 euroa.
94152 Kaakkoisrinteentien routavaurioiden korjaus poistettu vuodelta 2023 kokonaan, 40.000 euroa.
94141 Tievan ja Alatievan katujen saneerausta muutettu niin, että
vuodelle 2023 jää 25.000 euroa ja vuodelle 2024 55.000 euroa.
94142 Kuppimaantien saneeraus siirretty vuodelta 2022 vuodelle
2024, 60.000 euroa.
94143 Hamppulammentien päällystys poistettu vuodelta 2022,
30.000 euroa
94144 Levinsalmentien saneeraus poistettu vuodelta 2023, 70.000
euroa.
94145 Levijärven katujen saneeraus aikaistettu vuodelta 2023 vuodelle 2022 Riekonpolku ja Rantakuja, 120.000 euroa. Järvirovantie,
Karhunpolku, Ahmapolku ja Kärppäpolku siirretty vuodelle 2024, yhteensä 121.000 euroa.
94146 Petsukkalammen katujen saneeraus poistettu vuodelta 2023,
160.000 euroa.
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94147 Vielmantien saneeraus poistettu vuodelta 2023, 100.000 euroa.
94135 Immellompolon saneeraus aikaistettu vuodelta 2023 vuodelle
2022 50.000 euroa. Tuomikuruntie poistettu vuodelta 2023 30.000
euroa.
94125 Akanrovan jk+pp-tien routavaurioiden korjaus poistettu vuodelta 2024, 60.000 euroa.
94116 Muut ennakoimattomat poistettu vuodelta 2022 ja 2023 kummaltakin 20.000 euroa.
Levin katujen osalta maankäyttömaksujen tuloutukset päivitetty investointien siirtymiä vastaavasti käyttötalouspuolelle.
94208 Kylien nopeusnäytöt
Lisätty kylien nopeusnäyttöjä varten vuosille 2022 ja 2023 50.000
euroa kummallekin.
97501 Jäähalli
Kylmäkonehankinta siirretty vuodelta 2022 vuodelle 2023, nettoinvestointi 140.000 euroa.
Kaukalo ja pelaaja-aition saneeraus siirretty vuodelta 2023 vuodelle
2024, nettoinvestointi 84.000 euroa.
Edellä selostetut muutokset pienensivät nettoinvestointeja vuodelle
2022 yhteensä 2,2 milj. euroa. Vuoden 2023 investoinnit pienenivät
1,8 milj. eurolla ja vuoden 2024 kasvoivat 1,3 milj. eurolla.
Sisäisten erien ja suunnitelmavuosien 2023-24 tilanne
Kunnanjohtajan talousarvioesitykseen, joka käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 3.12.2021 täsmäytetään sisäiset tuotto- ja kuluerät sekä vyörytyserät. Taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 luvut
lisätään 3.12.2021 kokouksessa esitettävään päivitettyyn kunnanjohtajan esitykseen.
Kunnanjohtaja:
1. Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2022 talousarvioesityksestä.
2. Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanjohtajan talousarvioesityksen ja valmistelutilanteen tiedoksi.
3. Talousarvion ja -suunnitelman käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 3.12.2021.
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Päätös:
Kunnanjohtaja Antti Jämsén esitteli kunnanjohtajan talousarvioesityksen olennaisimmat kohdat ja hallintojohtaja Sanna Ylinampa sekä
controller Tuija Lång esittelivät toimialueidensa talousarvioesitykset.
§:n 504 käsittelyyn Teams-etäyhteydellä osallistunut hallintojohtaja
Sanna Ylinampa poistui kokouksesta klo 14:11.
Tauko pidettiin klo 14:11 - 14:25.
Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari kertoi talousarvion tavoitteista
henkilöstöasioihin liittyen. Vs. perusturvajohtaja Tiina Huilaja
(Teams-etäyhteys) ja vs. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo esittelivät toimialueidensa talousarvioesitykset.
Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen oli poissa kokouksesta
klo 14:39 - 14:40.
Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa perjantaina 3.12.2021 klo 9:30.
__________
Khall 03.12.2021 § 529
Kunnanhallituksen kokouksen 23.11.2021 jälkeen kunnanjohtajan
esitykseen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024 on tehty seuraavat muutokset:
Käyttötalousosan muutokset (ulkoiset)
Kunnanhallitus
Pelastustoimen määrärahat muutettu Lapin liiton pelastustoimen talousarvioesityksen mukaiseksi sekä Lapin liiton jäsenmaksu päivitetty. Vaikutus yhteensä 59.854 euroa kuluja kasvattava.
Vapaan sivistystyön lautakunta
Lisätty asiantuntijapalveluihin 4.500 euroa (puuttui 23.11.versiosta
teknisen virheen vuoksi)
Tekninen lautakunta
Maankäyttömaksujen tuloutuksia lisätty 50.000 euroa.
Vuokratuottoja (ulkoisia) Neuvosen kiinteistön osalta lisätty 520 euroa.
Investoinneille kohdistuvia henkilöstökuluja poistettu yhteensä
67.283 euroa kiinteistöpalvelujen toimialueelta. Investointiosan määrärahaesityksiin ei ole tarvetta lisätä ko.summaa.
Käyttötalousosaan on lisätty aiemmin puuttuneet suunnitelmavuoPöytäkirjan tarkastajat:
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sien 2023-2024 luvut.
Näiden lisäksi sisäiset erät täsmäytetty ja korjattu tarvittavilta osin.
Investointiosan muutokset
97501 Jäähallin kylmäkone
Siirretty vuodelta 2023 vuodelle 2022, nettoinvestointi 140.000 euroa.
94135 Levin Ahvenjärvi-alueen kadut
Maankäyttömaksujen tuloutusten tietoja korjattu.
Vuosikate, ylijäämä, investoinnit ja lainamäärä muutosten jälkeen
Vuosikate muutosten jälkeen vuodelle 2022 on 5.508.073 euroa, mikä kattaa poistot.
Ylijäämä on 2.695.580 euroa. Vuoden 2023 ylijäämä on 6.694.658
euroa ja vuoden 2024 4.993.235 euroa.Vuosien 2023-2024 ylijäämiä kasvattaa maankäyttömaksujen tuloutusten kasvu, arvioitu tonttien myyntitulojen kasvu ja sosiaali-ja terveystoimen kiinteistöistä veloitettavat vuokratulot.
Nettoinvestoinnit vuodelle 2022 ovat 12.683.000 euroa. Vuoden
2023 nettoinvestoinnit ovat 17.608.000 euroa ja vuoden 2024
6.135.000 euroa.
Lainaa on vuoden 2022 lopussa 3181 euroa/asukas. Vuoden 2023
lopussa määrä on 4.438 euroa ja vuoden 2024 lopussa 4.119 euroa.
Vuosien 2022-2023 isot investointimäärät kasvattavat lainamääriä
mutta vuonna 2024 ei suunnitelman mukaan tarvita uutta lainaa
vaan lyhennetään vanhoja lainoja.
Vuosien 2023-2024 suunnitelmiin liittyy vielä huomattavasti epävarmuutta, koska on vaikea ennustaa tarkasti esimerkiksi mitä kaikkia
vaikutuksia sosiaali- ja terveystoimen siirrolla hyvinvointialueille tulee
olemaan.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.
Talousarvioesitykseen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia
tms. teknisiä muutoksia ennen valtuuston käsittelyä.
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Päätös:
Tekninen johtaja Lauri Kurula esitteli oman toimialueensa talousarvioesityksen.
Tauko pidettiin klo 11:37 – 11:44.
Elinkeinojohtaja Katariina Palola esitteli Kideve Elinkeinopalvelujen
talousarvioesityksen.
Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Pirjo Junttila-Vitikka esitteli varhaiskasvatuksen toimialueen talousarvioesitystä.
Sivu 39-40/Toimistopalvelut: kunnanjohtaja muutti esitystään niin,
että avustus Kittilän järjestöyhdistys ry:lle työväentalon käyttömenoja
varten olisi 14.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tämän esityksen.
Kunnanhallituksen jäsen Esa Ylläsjärvi esitti, että ei rajoitettaisi talvikunnossapitoavustusta vain yli 75-vuotiaisiin vaan että avustusta
voitaisiin maksaa myös sairauden perusteella. Esitys ei saanut kannatusta.
Päätettiin yksimielisesti, että talvikunnossapitoavustusten määräraha muutetaan 60.000 euroksi ja talvikunnossapitoavustuksia koskeva teksti lyhennetään kuulumaan seuraavasti:
Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä
toimenpiteenä avustusperusteisen tuen yksityistalouksien piha-alueiden talvikunnossapitoon hakemuksesta. Avustus on talvikaudelta
100-150 euroa/kotitalous. Avustuksen myöntämisen tarkemmat perusteet ja hakumenettelyä koskeva ohjeistus käsitellään kunnanhallituksessa.
Sivu 54/Sosiaali-ja terveystoimen hallinto: Poistetaan vuosilta
2023-24 perusturvajohtaja ja toimistovirkailija henkilöstötaulukosta.
Sivu 68/Terveyskeskuksen akuutti-ja kuntoutusosaston sairaanhoito
lisätään puuttuneet taulukot.
Sivu 78/Oppilashuolto poistetaan 2023-24 koulukuraattorit 2 henkilöä, koska siirtyvät hyvinvointialueelle.
Sivu 111/Yhdyskuntasuunnittelu: Lisätään vuodelle 2024 puuttuvat
henkilömäärät: 1 maanmittausinsinööri, 1 maanmittausteknikko, 1
kartoittaja.
Sivu 120, Tekninen toimi/Muu toiminta: Kunnanjohtaja Jämsén
muutti esitystään koskien teknisen lautakunnan alaisen kustannuspaikan 80410 Kaapelointi määrärahoja niin, että lisätään tilille 4390
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65.000 euroa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivua 121 Vesi-ja jätehuolto käsiteltäessä Kai Jussila poistui kokouksesta esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 § 7.-kohtaan.
Sivu 126 Kiinteistöpalvelut: päivitetään vuosien 2023-24 siivoojien
määräksi 15 henkilöä. Muutos johtuu soten siirtymästä hyvinvointialueelle.
Sivu 128 Ravintopalvelut: päivitetään vuosien 2023-24 vastaavien
ravitsemistyöntekijöiden määräksi 2 henkilöä ja ravitsemistyöntekijöiden määräksi 6 henkilöä. Muutos johtuu soten siirtymästä hyvinvointialueelle.
Jäsen Marita Toivanen poistui kokouksesta klo 13:23 ja palasi kun
aloitettiin käsitellä seuraavaa kohtaa.
Rahoitusosa
Puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi, koska on Kittilän Vesiosuuskunnan hallituksen jäsen.
1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi tämän kohdan käsittelyn
ajan kokouksen puheenjohtajana.
Kunnanjohtaja Jämsén muutti esitystään niin, että lisätään rahoitusosaan rahoitusvaraus lainanantoon vesihuollon toteuttamiseen Kittilän teollisuusalueen asemakaava-alueelle 378.300 euroa. Rahoituksesta laaditaan erillinen sopimus toteuttajan kanssa. Jäsen Paula
Nevalainen oli poissa klo 13:46-13:48 tämän kohdan käsittelyn aikana.
Investointiosa
Marita Toivanen esitti, kirkonkylän kaduista (liite 2, 94001) Aholanperän katujen toteutus siirretään vuodelle 2022. Eli vuodelle 2022
varattaisiin 350.000 euroa ja vuodelle 2023 170.000 euroa. Paula
Nevalainen ja varajäsen Kai Jussila kannattivat Toivasen esitystä.
Jäsen Esa Ylläsjärvi poistui klo 13.53 ja palasi 13.55.
Kunnanjohtaja muutti esityksensä vastaamaan Toivasen esitystä.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Tarmo Salonen esitti, että varataan Nihtiläntien valaistuksen
(94001) suunnittelumäärärahaksi 3.000 euroa vuodelle 2022. Kunnanjohtaja muutti esityksensä niin, että Nihtiläntien valaistuksen
suunnittelumäärärahaksi varataan 3.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.
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Tarmo Salonen esitti, että kohta 94151 Laaksotori ja maanalainen
P-alue siirretään vuodella määrärahat eteenpäin. Jäsen Jussi Mäkitalo kannatti Salosen esitystä.
Puheenjohtaja Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Tarmo Salosen esitystä, äänestävät ’ei’.
Äänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja neljä (4) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Pirkko Jauhojärvi, Paula Nevalainen, Pekka Rajala, Esa Ylläsjärvi ja Kai Jussila. Ei-ääniä antoivat Jussi Mäkitalo,
Tarmo Salonen, Marita Toivanen ja Saana Veltheim.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys tuli kokouksen päätökseksi investoinnin nro 94151 Laaksotori ja maanalainen P-alue
osalta.
Valtuuston 3. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys poistui kokouksesta
klo 14:19.
94128 Tunturitie: Pekka Rajala, Tarmo Salonen ja Paula Nevalainen
poistuivat tämän kohdan käsittelyn ajaksi, koska ovat Oy Levi Ski
Resort Ltd:n hallituksen jäseniä.
1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi puheenjohtajana tämän
kohdan käsittelyn ajan. Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin tältä osin
yksimielisesti.
94207 Etelärinne: Pekka Rajala esitti, että siirretään vuodelta 2024
vuodelle 2023 150.000 euroa.
94138 Rovatien ja Riekontien rakentaminen: Rajala esitti, että varataan vuodelle 2022 60.000 euroa ja vuoden 2023 määräraha poistetaan.
94124 Rakkavaarantien perusparantaminen: Rajala esitti, että toteutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti eli vuodelle 2022
varataan 1.200.000 euroa (paaluväli 25-1205 pl.600-770 ja Hissitien
paaluväli 25-340) ja vuodelle 2023 paaluväli 1205-4630 850.000 euroa. Vuodelle 2024 paaluväli 3300-4630/Ympärystie 550.000 euroa.
94124 Rakkavaaran sivukatujen päällysteiden uusinta: Rajala esitti,
että toteutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti eli vuodelle 2023 lisätään Metsärakka, Kalliorakka, Keskirakka, Etelärakka
(1,35 km) 155.000 euroa.
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94140 Myllyn alueen katujen saneeraus: Rajala esitti, että toteutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti eli vuodelle 2022
310.000 euroa.
94152 Kaakkoisrinteentien routavaurioiden korjaus: Rajala esitti, että määrärahaksi vuodelle 2023 40.000 euroa.
94141 Tievan ja Alatievan katujen saneeraus: Rajala esitti, että varataan Karhunkierros ja Rinnepolku v.2023 140.000 euroa, Alatievantie ja Tievantie v.2023 300.000 euroa ja Hirvenpolku v.2023
55.000 euroa.
94142 Kuppimaantien saneeraus: Rajala esitti, että vuodelle 2022
siirretään 60.000 euroa vuodelta 2024.
94143 Hamppulammentie: Rajala esitti, että vuodelle 2022 varataan
30.000 euroa.
94144 Levisalmentien saneeraus: Rajala esitti, että vuodelle 2023
varataan 70.000 euroa.
94145 Levijärven katujen saneeraus: Rajala esitti, että vuodelle vuodelta 2024 siirretään vuodelle 2023 Järvirovantie 42.000 euroa, Karhunpolku 19.000 euroa, Ahmapolku ja Kärppäpolku 60.000 euroa.
94146 Petsukkalammen kadut: Rajala esitti, että siirretään 160.000
euroa vuodelle 2023.
94147 Vielmantien saneeraus, Länsirinteen sekä Koutamaantien saneeraus: Rajala esitti, että vuodelle 2023 varataan 100.000 euroa.
94135 Tuomikuruntien saneeraus: Rajala esitti, että lisätään vuodelle 2023 30.000 euroa.
94125 Akanrovantien jv.ym. Rajala esitti, että lisätään vuodelle 2024
60.000 euroa.
94116 Muut ennakoimattomat: Rajala esitti, että lisätään vuodelle
2022 20.000 euroa ja vuodelle 2023 20.000 euroa.
Kai Jussila kannatti edellä selostettuja Pekka Rajalan esityksiä muutoksiksi Levin katujen rakentamisen määrärahoihin.
Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät ’jaa’.
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Ne, jotka kannattavat Rajalan esitystä, äänestävät ’ei’.
Äänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja neljä (4) ei –ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Jussi Mäkitalo, Paula Nevalainen, Tarmo Salonen, Marita Toivanen ja Saana Veltheim. Ei-ääniä antoivat Pirkko
Jauhojärvi, Pekka Rajala, Esa Ylläsjärvi ja Kai Jussila.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella kunnanjohtajan
esitys tuli kokouksen päätökseksi.
95301 Kapsajoki-hanke: kunnanjohtajan muutettu esitys: muutetaan
määrärahaksi vuodelle 2023 260.000 euroa ja valtionavustus
130.000 euroa. Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
97518 Lukio: kunnanjohtajan muutettu esitys: muutetaan vuoden
2022 määrärahaksi 1.850.000 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.
97521 Yläkoulun saneeraus: kunnanjohtajan muutettu esitys: määrärahaksi vuodelle 2023 2.200.000 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Muilta osin hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.
Esa Ylläsjärvi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.
Tauko pidettiin klo 15:15 – 15:27 tämän asian käsittelyn jälkeen.
__________
Kvalt 13.12.2021 § 145
Päätös:
Kunnanjohtaja Antti Jämsén esitteli talousarvion.
Ryhmäpuheenvuorot pidettiin seuraavasti:
Kittilän Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Kurula.
Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Paula Nevalainen.
Perussuomalaisten Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron käytti
valtuustoryhmän puheenjohtaja Tarmo Salonen.
Oikeudenmukainen Kittilä-valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Inkeri Yritys.
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Kittilän VIHREÄT valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puolesta Ahti Ovaskainen.
SDP Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän
puheenjohtaja Aila Moksi.
Kittilän Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puolesta Aslak Niittyvuopio.
Kittilän Kuntalaislistan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Akseli Erkkilä.
Keskustelun aikana Pekka Rajala käytti puheenvuoron, jossa hän
esitti, että seutukuntayhteistyölle varataan kustannuspaikalle
30105 Muu toiminta 30 000 euroa. Aki Nevalainen kannatti Rajalan
esitystä.
Inkeri Yritys esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että talousarviokirjaan kirjataan ainoastaan sanallisella tasolla, että seutukuntayhteistyön kehittämistä selvitetään taloussuunnittelukaudella ja talousarviokirjaan ei sisällytetä määrärahaesitystä.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kunnanhallituksen
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".
Ne jotka kannattavat Pekka Rajalan esitystä, äänestävät "jaa".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksitoista (12)
jaa-ääntä, yksitoista (11) ei-ääntä ja neljä (4) äänesti tyhjää.
Jaa-ääniä antoivat Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha,
Toivola Juha, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Kurula Timo, Nevalainen Aki, Nikkinen Jouko, Rajala Pekka, Rauhala Mikko ja Similä
Tuomas. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Ovaskainen Ahti, Kenttälä
Toni, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Paula, Pekkala Antti,
Niittyvuopio Aslak, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Veltheim
Saana. Tyhjän äänen antoivat Linnala Maija, Marttila Outi, Ylläsjärvi
Esa ja Yritys Inkeri.
Puheenjohtaja totesi, että Pekka Rajalan esitys on voittanut äänin
12-11 (4 äänesti tyhjää) ja se on tullut valtuuston päätökseksi.
Keskustelun aikana Timo Kurula käytti puheenvuoron, jossa hän
esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta, että erityisryhmien uimalippuihin varataan 10 000 euroa hallinnon kustannuspaikalle Muu
toiminta 30105.
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Puheenjohtaja totesi, että Timo Kurulan/Kittilän Keskustan muutosesitys 10 000 euron määrärahan lisäämisestä erityisryhmien
uimalippuihin hallinnon kustannuspaikalle Muu toiminta 30105
on tullut kunnanvaltuuston yksimieliseksi päätökseksi.
Keskustelun aikana Saana Veltheim käytti puheenvuoron, jossa hän
esitti, että sivulle 41 otsikon Avustukset yhdistyksille ja yksityishenkilöille alle korjataan ”Hiljaisuus-festivaali” sanaksi ”Hiljaisuus ry”, ja lisäksi Veltheim esitti, että sivulla 41 oleva Hiljaisuus-festivaalien 15 000 euron avustus muutetaan 20 000 euron
avustukseksi Hiljaisuus ry:lle vuodelle 2022. Inkeri Yritys kannatti
Veltheimin esitystä.
Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kunnanhallituksen
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".
Ne, jotka kannattavat Saana Veltheimin esitystä, äänestävät "jaa".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljätoista (14)
jaa-ääntä, yksitoista (11) ei-ääntä ja kaksi (2) äänesti tyhjää.
Jaa-ääniä antoivat Hettula Arto, Hettula Juha, Ovaskainen Ahti, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Linnala Maija, Marttila Outi, Nikkinen
Jouko, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Similä Tuomas, Veltheim
Saana, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Hangasvaara Sirkka, Toivola Juha, Kenttälä Toni, Lompolo Mikko,
Moksi Aila, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Toivanen Marita. Tyhjän äänen antoivat Kurula Timo ja
Rajala Pekka.
Puheenjohtaja totesi, että Saana Veltheimin esitys on voittanut
äänin 14-11 (2 äänesti tyhjää) ja se on tullut valtuuston päätökseksi.
Keskustelun aikana Inkeri Yritys esitti, että sivulle 40 muutetaan
Avustukset- otsikon alla olevat sanat ”Talvikunnossapitoavustukset yli 75 – vuotiaille” sanoilla ”Talvikunnossapitoavustukset
ikäihmisille ja erityisryhmille”. Puheenjohtaja totesi, että Inkeri
Yrityksen/OMK:n Kittilän valtuustoryhmän edellä mainittu muutosesitys sivulle 40 on tullut kunnanvaltuuston yksimieliseksi päätökseksi.
Tauko pidettiin klo 20.30 - 20.42.
Timo Kurula poistui kokouksesta klo 20.30 ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Pirkko Jauhojärvi.
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Keskustelun kuluessa Esa Ylläsjärvi käytti puheenvuoron, jossa hän
esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että sivulla 104 oleva kulttuurikoordinaattorin toimi (nyt 0,5 henkilön työpanos) vakinaistetaan
ja sitä hoidettaisiin 1,0 henkilön työpanoksella. Outi Marttila kannatti
Ylläsjärven esitystä.
Paula Nevalainen esitti, että asia laitetaan valmisteltavaksi vapaan
sivistystyön lautakunnalle. Marita Toivanen kannatti Nevalaisen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä
poikkeava valtuustoryhmän tekemä esitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat Ylläsjärven/OMK:n määrärahaesitystä, äänestävät "jaa".
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä,
kaksikymmentäyksi (21) ei-ääntä ja yksi äänesti tyhjää.
Jaa-ääniä antoivat Linnala Maija, Marttila Outi, Veltheim Saana, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Toivola Juha, Jussila Kai,
Mäntymaa Vuokko, Kenttälä Toni, Jauhojärvi Pirkko, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Nikkinen Jouko,
Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Rajala Pekka, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Similä Tuomas ja Toivanen Marita. Tyhjää äänesti Ahti Ovaskainen.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 21-5 (1 äänesti tyhjää) kunnanhallituksen esitys jää voimaan.
Paula Nevalaisen esitys asia laittamisesta valmisteltavaksi vapaan sivistystyön lautakunnalle päätettiin hyväksyä yksimielisesti.
Talousarvioon päätettiin yksimielisesti tehdä seuraavat korjaukset/tarkennukset:
Korjataan sivun 60 taulukossa TA 2021 -sarakkeeseen virheelliset luvut oikeiksi. (Vanhus- ja vammaispalvelut)
Korjataan sivulla 72 olevan alimmaisen kappaleen ensimmäinen
lause kuulumaan siten, että kyse on 14 %:n korotuksesta (eikä 3
%:n prosentin korotus). Lisäksi lisätään ko. sivulle samaan kohtaan
sanat ”ja muun vaihtelun”. (Erikoissairaanhoito)
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Lisätään sivulle 148 Aholanperän katujen rakentamisen kohdalle maininta Nihtiläntie katuvalaistuksesta.
142 – sivulta alkaen: Kohta 90000 Maanhankinta:
Keskustelun aikana Inkeri Yritys käytti puheenvuoron, jossa hän
esitti OMK:n ryhmän puolesta, että TA-kirjaan lisätään sopivaan
kohtaan maininta, että ”Kunta varautuu hankkimaan maa-alueita
kirkonkylän, Sirkan sekä muiden kylien alueilta asuntorakentamista varten.”.
Yrityksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
sivu 144: Esa Ylläsjärvi esitti OMK:n ryhmän puolesta,
että kohtaan 97516 Kirjastorakennuksen peruskorjauksen osalta rakentamista aikaistettaisiin ja korjataan vuodelle 2022 rakentamis- ja
suunnittelukustannuksiin: yhteensä 220 000 euroa ja seuraavalle
vuodelle 2023: 600 000 euroa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä
poikkeava valtuustoryhmän esitys, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat Ylläsjärven/OMK:n esitystä ja muutosmäärärahan hyväksymistä, äänestävät "jaa".
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä,
kaksikymmentäkaksi (22) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää.
Jaa-ääniä antoivat Linnala Maija, Marttila Outi, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Toivola Juha, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Kenttälä Toni, Jauhojärvi Pirkko, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Nikkinen Jouko, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Rajala Pekka, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Similä Tuomas, Toivanen Marita ja Saana Veltheim. Tyhjää äänesti Ahti
Ovaskainen.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 4 jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä (1 äänesti
tyhjää) voimaan jää kunnanhallituksen tekemä esitys.
Sivu 143: Ahti Ovaskainen esitti, että 95301 Kapsajoki-hankkeen
kohdalle lisätään vuodelle 2022: 30 000 euroa eli nettomeno
vuodelle 2022 olisi 100 000 euroa. Aslak Niittyvuopio ja Outi Marttila kannattivat Ovaskaisen esitystä.
Ovaskaisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Sivulta 150 eteenpäin: Pekka Rajala esitti, että tekninen lautakunta
katsoisi Rambollin esityksen läpi ja valmistelisi suunnitelman
prioriteettijärjestyksestä teiden korjaamisen suhteen vuosille
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2022 - 2026, ja lisäksi katsoisi samalla määrärahat, mitä tämän
suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan 5 vuoden ajalla. Pirkko
Jauhojärvi, Outi Marttila ja Tarmo Salonen kannattivat Rajalan esitystä.
Rajalan ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti lisättäväksi pykälään.
Sivu 150: Tarmo Salonen esitti PS:n valtuustoryhmän puolesta, että
kohdasta 94151 poistetaan maininta ”ja maanalainen P-alue” sekä
poistetaan seuraavat eurot TS-vuosilta: maanalaisen P-alueen rakentamisen osalta poistetaan TS 2023: 2,1 miljoonaa euroa ja
TS2024: 650 000 euroa. TA2022 vuodelle säilytetään suunnitteluraha 80 000 euroa.
Marita Toivanen ja Aslak Niittyvuopio kannattivat Salosen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat Salosen esitystä, äänestävät "ei".
Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät
"jaa".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljätoista (14)
jaa-ääntä, yksitoista (11) ei-ääntä ja kaksi (2) äänesti tyhjää.
Jaa-ääniä antoivat Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha,
Ovaskainen Ahti, Toivola Juha, Jussila Kai, Jauhojärvi Pirkko, Linnala Maija, Marttila Outi, Nevalainen Paula, Rajala Pekka, Similä Tuomas, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli,
Kenttälä Toni, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Aki, Nikkinen
Jouko, Pekkala Antti, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Saana Veltheim. Tyhjää äänestivät Vuokko Mäntymaa ja Aslak Niittyvuopio.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 14-11 (2 äänesti tyhjää) kunnanhallituksen esitys jää voimaan.
Käsiteltäessä kohtaa 94128 Tunturitie Tarmo Salonen, Pekka Rajala
ja Paula Nevalainen poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi/Oy Levi Ski
Resort Ltd:n hallituksen jäsenyys) valtuuston kokouksesta klo 23.11
Akseli Erkkilä esitti, että Tunturintie (kohde 94128) siirretään 0,3 miljoonaa vuodelle TS2023 ja 0,6 miljoonaa siirretään vuodelle
TS2024. Mikko Lompolo kannatti Erkkilän esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.
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23.11.2021
03.12.2021
13.12.2021

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "jaa".
Ne, jotka kannattavat Erkkilän esitystä/määrärahan siirto, äänestävät "ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhdeksäntoista
(19) jaa-ääntä, viisi (5) ei-ääntä ja kolme (3) oli poissa.
Jaa-ääniä antoivat Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha,
Ovaskainen Ahti, Toivola Juha, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Jauhojärvi Pirkko, Linnala Maija, Marttila Outi, Nevalainen Aki, Nikkinen
Jouko, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Similä Tuomas, Toivanen
Marita, Veltheim Saana, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Kenttälä Toni, Lompolo Mikko, Moksi Aila ja
Rauhala Mikko. Poissa olivat Nevalainen Paula, Rajala Pekka ja Salonen Tarmo.
Puheenjohtaja totesi, että äänin 19-5 (3 poissa) kunnanhallituksen
esitys jää voimaan.
Tarmo Salonen, Pekka Rajala ja Paula Nevalainen palasivat kokoukseen klo 23.19.
Jouko Nikkinen esitti, että vuodelle TA2022 tulee varata Kirkkojärven huolto, kunnostus ja raivaaminen ja veneensiirtolaite ja
vaelluskalojen kalatieselvityksen toteuttamiseen yhteensä 30
000 euroa.
Esa Ylläsjärvi ja Paula Nevalainen kannatti Nikkisen esitystä.
Lauri Kurula selosti, että kyseinen asia löytyy sivulta 122 viimeinen
lause.
Nikkisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja lisätään 30 000 euroa
kustannuspaikalle 80501 patoaltaat.
Puheenjohtaja totesi, että talousarvio on käsitelty ja hyväksytty edellä päätetyin muutoksin.
__________
Liitteet
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 130, 131, 133, 134 ja 136 - 138
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.

Kunnallisvalitus
§:t 132, 135 ja 139-145
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen 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 johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai
päätöksenteon laillisuusvirheet.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on
ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen
haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta
vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten
lainvastainen.
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Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös
päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille
viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai
sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat 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.Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa
pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Kunnallisvalituksen maksu
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä 1.1.2018
oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään
kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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