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1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Khall
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Hallintosäännön 146 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti (hallintosääntö 137 §).
Hallintosäännön 134 § Sähköinen kokous, mukaan
"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja kuuloyhteydessä.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen
kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22-23
§:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.
Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi."
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
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Vs. kunnanjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksytään työjärjestys.
Päätös:
__________
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2
Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta,
pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Vs. kunnanjohtaja:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa olevat kunnanhallituksen jäsenet Marita
Toivanen ja Saana Veltheim.
Päätös:
__________
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3
Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
42/10.03.01/2021, 403/10.03.02/2021
Khall
(Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh.
040 6530 774)
Kunnanhallitukselle on sovittu annettavaksi tilannekatsaus kunnan
ajankohtaisista asioista. Kunnanjohtajan poissa ollessa hallintojohtaja Sanna Ylinampa selostaa asiaa kokouksessa. Samassa yhteydessä käsitellään muut kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi hallintojohtaja Sanna Ylinamman antaman tilannekuvan koronaviruspandemiasta
2) merkitsee tiedoksi hallintojohtajan selostuksen seuraavista asioista:
- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 7.1.2022
Dnro 21573/03.04.04.04.10/2021
- Markkinaoikeuden päätös 16.12.2021 Nro H312/2021, Dnro
20052/03.04.04.00.04/2021
- Sovitteluasia
3) merkitsee tiedoksi mahdolliset muut kunnanhallitukselle tiedotettavat asiat
Oheismateriaali:
- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 7.1.2022 koskien Ykkös Infra Oy:n tekemää valitusta kunnanhallituksen päätöksestä
9.11.2021 § 484
- Markkinaoikeuden päätös Ramp Jam Oy:n valitukseen skeittiparkin
hankintapäätöksestä (Khall 2.2.2021 § 41)
Päätös:
__________
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Kysymys/valtuustoaloite ylimääräisen koronakorvauksen maksamisesta
hoitohenkilökunnalle
43/01.02.03/2021
Khall 16.02.2021 § 86
Valtuutettu Inkeri Yritys jätti valtuuston kokouksessa 25.1.2021
OMK:n ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen kysymyksen/valtuustoaloitteen:
"Joissakin kunnissa on maksettu hoitohenkilökunnalle koronarahaa.
Kysymme, onko Kittilän kunnassa maksettu tai aiotaanko maksaa
tällaista ylimääräistä koronakorvausta hoitohenkilökunnalle.
Mikäli asiaa ei ole valmistelu, esitämme että hoitohenkilökunnalle
maksetaan ylimääräinen koronakorvaus perustuen työn vaativuuteen ja mahdolliseen terveyden vaarantumiseen työssä."
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveystoimeen
valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on perusturvajohtaja henkilöstöpäällikön valmistelusta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Sotelk 08.12.2021 § 43
Kittilän kunnassa ei ole maksettu erillisiä rahallisia palkkioita hoitohenkilökunnalle koronatyöstä. Jäljitystyöhön liittyvään ilta- ja viikonlopputyön palkkaukseen on laadittu paikallissopimus. Koronatyöhön
keväällä 2020 osallistuville on järjestetty yksittäinen vapaamuotoinen
illanvietto. Lisäksi työpaikalla on ollut tyhy-tyyppisenä toimintana yhteistä lounastamista yms.
Kittilän kunnassa ei ole ollut suunnitteilla hoitohenkilökuntaan suunnattuja palkkioita. Kunnan useissa toimipisteissä normaali työnteko
on ollut häiriintynyttä ja raskasta korona-aikana. Erityisesti raskaus
on toki näyttäytynyt vuodeosastolla ja hoivakodissa, joissa hoidettu
koronapotilaita. Tämä ei kuitenkaan koske pelkästään hoitohenkilökuntaa, vaan laajalti myös tukitoimintoja. Vain yhteen ammattiryhmään kohdentuva palkitseminen jää epäoikeudenmukaiseksi ja toisaalta ammattiryhmän sisälläkin on huomattavia eroja siinä, kuinka
paljon kukin on osallistunut koronapotilaiden hoitoon. Näin ollen
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palkkion tasapuolinen jakaminen nähdään erittäin hankalana, jopa
mahdottomana toteuttaa.
Kunnanhallitus päätti palkita Kittilän kunnan vakituista sekä määräaikaista henkilöstöä vuoden 2020 arvokkaasta työpanoksesta sadan
(100) euron liikunta-ja kulttuuriedulla, joka osoitetaan paikallisiin palveluihin.
Vs perusturvajohtajan ollessa esteellinen asian esittelijänä toimii vs.
johtava lääkäri.
Vs.johtava lääkäri:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vastauksen tiedoksi ja
lähettää edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Tiina Huilaja poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi
(poissa klo 14.06 – 14.20).
Vs.johtavan lääkärin esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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Valtuustokysymys Kittilässä järjestettävien mielenterveyspalvelujen tilanteesta
297/05.11.02/2021
Khall 09.11.2021 § 491
Valtuutettu Jukka Poti/Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti valtuuston kokouksessa 21.6.2021 seuraavan sisältöisen kirjallisen kysymyksen:
"Kittilän kunnanvaltuusto
Kirjallinen kysymys
Hyvät tekninen johtaja ja perusturvajohtaja:
Toivoisin, että annatte seuraavassa valtuustossa selvityksen Kittilän
mielenterveyspalveluiden tilasta.
Käsitykseni mukaan mielenterveyspalveluiden tuottaminen ei ole tarvittavalla vaatimustasolla Kittilässä.
Mielenterveyspalveluiden tuottamiselle ei ole tällä hetkellä tiloja, joissa voisi asiakasta tavata. Miksi asialle ei ole tehty mitään?
Mielenterveyskuntoutujille ei voida järjestää tapaamisia ainoastaan
etänä. Mikäli tapaamistilat ovat puutteelliset, eikä asiakasta voi näissä tiloissa tavata, onko "hoitosuunnitelma" ajantasainen? Kuka tätä
arvioi?
Onko ambulanssin ja poliisipartion hälyttäminen ainut vaihtoehto,
kun asiakkaalla on todellinen hätä? Käytetäänkö tässä resurssit oikein?
Jaksavatko mielenterveyspuolen työntekijät työssään? Kunnan
isoimpia tavoitteita on sairaspoissaolojen vähentäminen? Tekeekö
Sote-puoli alan ammattilaisina kaikkensa työntekijöiden jaksamisen
puolesta, vai kaivetaanko tässä syvempää kuoppaa tulevaisuutta silmällä pitäen?
Onko mt-puolen henkilöstömäärä riittävä turvaamaan kaikille
mt-kuntoutujille laissa määrätyt oikeudet hoitoon?
Ostetaanko tarvittavat palvelut ulkopuolelta? Ja mikäli ostetaan, mikä on tämän hinta?
Paljonko maksaisi toteuttaa tapaamispaikka esimerkiksi asianmukaisessa kontissa, kunnes tilanne saadaan ratkaistua? Kuntoutujien
tuen tarve on kuitenkin päivittäinen ja akuutti, he eivät voi loputto-
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miin odottaa, että päätöksen teko viivästelee kunnan rattaissa.
Miten nuorten mielenterveyspalvelut tuotetaan? Mikäli nuorten ongelmiin puuttumista viivytetään liian pitkälle, hintalappu kunnalle tulee olemaan tulevaisuudessa huomattava."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää kysymyksen sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on perusturvajohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Sotelk 08.12.2021 § 44
(lisätietoja: johtava lääkäri 040 661 4924, vs. perusturvajohtaja 040
847 6526 )
Terveyskeskuksen tilahaasteiden takia mielenterveyspalveluita on
toteutettu v. 2020-21 terveyskeskuksen tontilla sijaitsevassa siirrettävässä "kontissa", jossa on ollut työtilat kahdelle psykiatriselle sairaanhoitajalle ja konsultoivalle psykiatrille.
Koronaepidemian aikana keväästä 2020 kesään 2021 mt-palveluita
toteutettiin pääsääntöisesti etäkontakteina. Näin ollen kontin tilojen
asiakaskäyttö oli melko vähäistä, ja käyttö oli suunniteltu alun perin
lyhytaikaiseksi. Koska tilat eivät täyttäneet turvallisuusvaatimuksia
työsuojelun näkökulmasta, niiden käytöstä luovuttiin.
Elokuusta 2021 alkaen mielenterveyspalveluita on annettu jälleen
terveyskeskuksen mielenterveystoimiston tiloissa. Palveluiden kysyntä on ollut koronaepidemian aikana ajoittain suurempaa ja silloin
ns. jonotilanne on ollut huonompi. Jonotilanne syksyllä 2021oli parempi mutta loppuvuodesta henkilöstötilanteesta johtuen jonotilanne
jonkin verran pidentynyt. Saapuneet yhteydenotot arvioidaan ja kiireellisiin yhteydenottoihin järjestetään aika nopeasti.
Kittilän perusterveydenhuollon avohoidossa on kaksi psykiatrista
sairaanhoitajaa ja kaksi psykologia. Lisäksi kunta ostaa psykiatrin
konsultaatio- ja vastaanottopalvelun ostopalveluna (toteutuu kaksi
kertaa kuukaudessa).
Oppivelvollisuus ikäiset (18 vuoteen asti) lapset ja nuoret ovat oikeutettuja oppilas- ja opiskeluhuollon sekä kouluterveydenhuollon palveluihin. Tarkoittaen sitä, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä avohoidon psykiatritsen sairaanhoitajan palvelut
ovat saatavilla mielenterveysteemoihin liittyen.
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Vs.perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee vastauksen tiedoksi ja
lähettää edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustokysymykseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustokysymykseen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:
__________
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Valtuustoaloite koskien koulun oppilaille tarjoamien liikuntavälineiden huoltamista
377/12.01.09/2021
Khall 09.11.2021 § 493
Valtuutettu Paula Nevalainen jätti valtuuston kokouksessa 20.9.2021
Vasemmiston ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite
Terveyden edistäminen on tärkeää ja liikunta on yksi keino ylläpitää
hyvää kuntoa ja terveyttä.
Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta hyviin omiin liikuntavälineisiin. On tärkeää, että kunta pitäisi hyvää huolta koulun oppilaille tarjoamista liikuntavälineistä lähinnä sukset ja luistimet.
Nuorten työpaja voisi huoltaa kirkonkylän koulun välinevarastossa
olevia suksia ja luistimia, jotta lapset saisivat kokea liikunnan iloa ja
riemua."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen toimialan
valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on sivistystoimenjohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Koululk 09.12.2021 § 83
(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)
Valtuutettu Paula Nevalainen on jättänyt Vasemmiston ja SDP:n valtuustoryhmien puolesta koulun liikuntavälineiden huoltamista koskevan valtuustoaloitteen.
Valtuustoaloitteessa mainituilla liikuntamuodoilla on vankka asema
kittiläläisessä liikuntakulttuurissa ja liikunnanopetuksessa. Yleisesti
ottaen koululaisluistelu ajoittuu marras-helmikuulle ja koululaishiihto
puolestaan maaliskuulle.
Kuten aloitteessa todetaan, kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole käytettävissään omia talviliikuntavälineitä. Liikunnanopettajat arvioivat, että
tällaisten lasten ja nuorten määrä on Kittilässäkin kohtalaisen suuri.
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Lain mukaan perusopetus on maksutonta, joten perheitä ei voi velvoittaa hankkimaan liikuntavälineitä. Opetushallituksen mukaan välineiden puuttuminen ei saa vaikuttaa oppilaan liikunnan arvosanaan.
Edellä mainituista seikoista johtuen onkin ensiarvoisen tärkeää, että
koulut kykenevät tarjoamaan oppilaiden käyttöön asianmukaisesti
huollettuja liikuntavälineitä. Hyvät välineet tekevät liikuntatunnista
oppilaallekin mielekkäämmän. Välinehuollon merkitys korostuu luistinten ja suksien kaltaisten liikuntavälineiden kohdalla. Teroittamattomat luistimet lipsuvat ja tökkivät jäällä herkästi vaikeuttaen pystyssä
pysymistä. Huoltamattomat sukset eivät pidä eivätkä luista. Asianmukaisessa välinehuollossa on kyse myös kustannustehokkuudesta, sillä oikeaoppinen huolto pidentää välineiden käyttöikää.
Koulujen liikuntavälineiden säännölliset ja suunnitelmalliset
huoltotoimenpiteet voidaan järjestää liikunnanopettajien ja kunnan
liikuntatoimen välisenä yhteistyönä. Luistinten huoltaminen on
perusteltua keskittää Agnico Eagle -jäähallille. Hallin työntekijöillä on
pitkä kokemus varusteiden huoltamisesta ja jäähallilla sijaitseva
teroituskoppi tarjoaa työskentelylle turvalliset puitteet.
Liikunnanopettajat ovat vuosien varrella vastanneet suksien
huoltamisesta, mutta tällainen toimintatapa ei ole ajankäytöllisestä
näkökulmasta tarkasteltuna järkevä. Liikunnanopettajat ovat
esittäneet, että jatkossa suksien perushuolto hankittaisiin Zero
Pointin välinevuokraamolta. Suksihuoltoa voidaan myös tarjota
paikallisen urheiluseuran hoidettavaksi. Tällöin huolto tapahtuisi
esimerkiksi kirkonkylän urheilukeskuksen oheistiloissa.
Luistinten ja suksien lisäksi myös kouluille hankitut polkupyörät
kaipaavat säännöllistä huoltoa. Polkupyörät ovat kovassa käytössä
varsinkin toukokuussa, elokuussa ja syyskuussa. Myös polkupyörien
huolto voidaan toteuttaa yhteistyössä paikallisen yhdistyksen
kanssa. Kunnan liikuntatoimi voi tiedustella paikallisilta
urheiluseuroilta, että olisiko jokin seura halukas hoitamaan kouluille
hankittujen polkupyörien kausihuollon korvausta vastaan.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että
1) aloitteen johdosta koulujen liikunnanopettajat ja kunnan
liikuntatoimi suunnittelevat koulujen liikuntavälineistön säännölliset
huoltotoimenpiteet siten, että suunnitelmassa huomioidaan myös
esimerkiksi Zero Pointin välinevuokraamon sekä paikallisten
urheiluseurojen tarjoamat huoltopalvelut.
2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
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Päätös:
Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuon muutettu esitys:
Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että
1) aloitteen johdosta koulujen liikunnanopettajat ja kunnan
liikuntatoimi suunnittelevat koulujen liikuntavälineistön säännölliset
huoltotoimenpiteet siten, että suunnitelmassa huomioidaan myös
esimerkiksi Zero Pointin välinevuokraamon, paikallisten
urheiluseurojen tarjoamat huoltopalvelut sekä Kittilän työpajojen
tarjoamat huoltopalvelut.
2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Vt. sivistystoimenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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7
Valtuustoaloite hygieniapassin suorittamisen mahdollistamiseksi perusopetuksessa
yläasteen 8. ja 9. -luokkalaisille sekä mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisille
246/12.00.01/2021
Khall 10.08.2021 § 366
Valtuutettu Toni Kenttälä jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021 Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta seuraavan sisältöisen
valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että hygieniapassin suoritusmahdollisuus mahdollistettaisiin perusopetuksessa ylä-asteen
8-9 luokkalaisille ja mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisille. Hygieniapassi helpottaa nuoria löytämään työharjoittelupaikkoja ja työllistymään esimerkiksi kesätöihin. myös yrityksillä on helpompi palkata nuori töihin jolla on hygieniaosaamistodistus."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen koululautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on vs. sivistystoimenjohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Koululk 09.12.2021 § 84
(Lisätietoja: yläkoulun ja lukion rehtori puh. 040 760 6503)
Hygieniapassi on todistus hygieniaosaamisesta ja sitä tarvitsevat
kaikki, jotka toimivat työssä, jossa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita.
Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa määritellään opetuksen
tavoiteet ja sisällöt. Sekä peruskoulun yläkoulun että lukion opetussuunnitelmiin on mahdollista ottaa mukaan valinnaisia opintoja, joihin hygieniapassin suorittamisen voisi luontevasti sijoittaa. Hyvä olisi
selvittää myös mahdollisuutta järjestää hygieniapassi-kurssi yhteistyössä toisen toimijan kuten Revontuli-Opiston kanssa.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Koululautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
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1) aloitteen johdosta hygieniapassin suorittamismahdollisuus pyritään jatkossa huomioimaan yläkoulun ja lukion valinnaisten opintojen tarjonnassa.
2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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8
Valtuustoaloite koskien sivukylien sorateiden kuntoa kelirikon aikaan
195/10.03.01/2021
Khall 25.05.2021 § 253
Valtuutettu Susanna Kantola jätti valtuuston kokouksessa 26.4.2021
Keskustan valtuustoryhmän puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Keskustan ryhmänä olemme huolissaan sivukylien sorateiden kunnosta kelirikon aikaan. Sivukylistä kulkee päivittäin töissä väkeä sekä koulukuljetukset yms. kuljetukset kelistä riippumatta. Soratiet eivät ole kelirikon aikaan turvallisia ja sen vuoksi esitämme, että Kittilän kunta ottaa kelirikko asian huolekseen ja hoitaa tiet nopeasti kelirikon aikaan turvalliseen kuntoon ja vaatii myös Elyä pikaisiin toimiin tiestön turvallisuuden hoitamiseen."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniseen toimeen valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on teknisen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 15.12.2021 § 146
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Tieverkko koostuu valtion omistamista ja ylläpitämistä maanteistä,
kuntien ylläpitämistä kaduista ja yksityisten ylläpitämistä yksityisteistä. Valtion omistamat maantiet luokitellaan valta-, kanta-, seutu- ja
yhdysteiksi. Maanteiden kunnossapidosta ja kehittämisestä vastaa
liikenne - ja viestintäministeriön alainen väylävirasto. Ely-keskuksen
liikenne- ja infra-vastuualueen tehtävänä on kunnossapidon ja investointien hoitaminen.
Kunta vastaa katujen kunnossapidosta ja yksityistiekunnat yksityisteiden kunnossapidosta. Kunnan kaduista valtaosa on kestopäällysteisiä. Kunta on rahallisesti avustanut 42 kpl yksityistietä. Kunnalla
on ollut 6 kpl hoitosopimusteitä, joissa kunta on huolehtinut talvikunnossapidosta ja suorittanut sopimuksen mukaisesti keväällä ja syksyllä lanaukset, tien kunnossapito muutoin kuuluu yksityistiekunnalle.
Tekninen johtaja:
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Lautakunta päättää esittää aloitteen johdosta kunnanhallitukselle,
että se päättää ilmoittaa aloitteen tekijöille kunnan hoitavan oman
osuutensa kunnossapidosta ja lisäksi olevan myös aktiivinen
Ely-keskuksen suuntaan mikäli tarvetta on.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Edelleen kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle
aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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9
Valtuustoaloite/Sirkan Höperöojan jokivarren kunnostus
240/10.03.01/2021
Khall 10.08.2021 § 360
Valtuutettu Ahti Ovaskainen jätti valtuuston kokouksessa 31.5.2021
OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite: Sirkan Höperöojan jokivarren kunnostus
Esitän, että Höperöojan virkistyskalastuksen tehostamiseksi rannoilta poistetaan ylimääräiset pajukot ja muut kalastusta haittaavat risukot. Näin saataisiin nuorille hyviä onkimispaikkoja, jotka olisivat helposti saavutettavissa keskellä Sirkan kylää.
Sirkka-Könkään jakokunnan edustajat ovat luvanneet tehdä raivaustöitä talkootöinä."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 15.12.2021 § 147
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko p. 040 5811 889)
Höperöoja on pituudeltaan noin 2 km (Immeljärvi-Levijoki) ja se on
Sirkka-Könkään osakaskunnan vesialuetta (261-876-2-0). Höperöojan rantaviivaa on noin 4 km ja kunnan kiinteistöiden osuus rantaviivasta on noin 45 %. ja noin 55 % on yksityisten kiinteistönomistajien omistuksessa. Höperöoja sijoittuu asemakaava-alueelle lukuun
ottamatta Levijoen puoleista Höperöojan idänpuoleista rantaviivaa
noin 200 metrin osalta.
Asemakaavassa Höperöojan ranta-alueisiin kohdistuu kaavamerkinnät VP,VU,VR,VL,M,MMV ja AO.
Asemakaavassa yleiseksi alueeksi on osoitettu VP, VU, VR ja VL –
alueet.
Maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n mukaan kunnan toteutettavaksi
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kuuluva kunnan tarpeisiin osoitettu muu yleinen alue kuin katualue
on kunnan toteutettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö
edellyttää toteuttamista, jollei toteuttamisen lykkääminen ole kunnan
taloudelliset edellytykset huomioon ottaen perusteltua. Yleinen alue
on suunniteltava ja toteutettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee laatia yleisen alueen toteuttamiseksi suunnitelma, jos tämä on alueen erityisen merkityksen vuoksi tarpeen.
Jos puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistön omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta, aluetta koskevan suunnitelman valmistelussa on noudatettava soveltuvin osin samaa menettelyä kuin katusuunnitelman valmistelussa (MRA 46).
Lisäksi asemakaava-alueella maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista ja muuta näihin verrattavaa toimenpidettä
ei saa suorittaa ilman lupaa (MRL 128 §).
Toimenpidealue on pääosin asemakaava-aluetta joen molemmin
puolin joten alueesta tulee lattia suunnitelma joka tulee laittaa
MRL:n ja MRA:n mukaisesti nähtäville kuulemista varten. Toimenpiteisiin tulee saada kiinteistön omistajien lupa ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä tai yleiset alueet tulee lunastaa kunnalle. Suunnitelman
laatiminen on hortonomin työtehtäviin kuuluvaa.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
aloitteen johdosta ilmoittaa aloitteen tekijöille, että kunta käynnistää
Myllyjoen (Höperöojan) ympäristön suunnitelman teon omana työnä
sen jälkeen kun hortonomin resurssit ovat käytössä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
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Päätös:
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Sirkan Höperöoja, ajantasa-asemakaavakartta
Sirkan Höperöojan kartat
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10
Valtuustoaloite/Maauimala kirkonkylälle
196/10.03.01/2021
Khall 25.05.2021 § 254
Valtuutettu Paula Nevalainen jätti valtuuston kokouksessa 26.4.2021
seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite/Maauimala kirkonkylälle
Terveyden- ja hyvinvoinnin merkitys on korostunut tänä pitkänä koronakautena. Ulkoliikunta on ollut tärkeä mielenrauhan tekijä monille.
Kittilän kirkonkylän yleisilmeen kehittäminen on tällä hetkellä ajankohtaista ja siksi esitänkin, että kehittämissuunnitelmaan otettaisiin
myös "maauimala" kirkonkylälle. Paikkaa en osaa sanoa, koska en
tunne maastoa hyvin.
Haluaisin korostaa ja nostaa Ounasjoen merkitystä kirkonkylälle kittiläläisille. Luonnonvesissä uiminen tulee tulevaisuudessa olemaan
harvinaista herkkua."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniseen toimeen valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 15.12.2021 § 148
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Maauimala on yleensä uimala josta puuttuu halli uimalan ympäriltä.
Uimalassa oleva vesi on ns. kraanavettä joka on suljetussa kierrossa ja johon lisätään kemikaaleja. Veden laatua seurataan viikoittain
terveydensuojeluviranomaisen toimesta hyväksytyn suunnitelman
mukaisesti. Lisäksi maauimala edellyttää ylläpitäjältään turvallisuusasiakirjan (TUKES), jossa on määritelty mm. vastuuhenkilöt, ennakoitavat vaaratilanteet, toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi. Turvallisuuden hoitaminen lisäksi edellyttää, altaan koosta riippuen, 1-2
koulutettua uimavalvojaa.
Kittilän korkeudella maauimalan käyttöaika/vuosi ilman lisälämmitystä olisi noin kaksi kuukautta.

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 254
§ 148

1/2022

24

25.05.2021
15.12.2021
18.01.2022

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää aloitteen johdosta kunnanhallitukselle,
että se päättäisi ilmoittaa aloitteen tekijälle, että kunnalla ei ole käytettävissä sellaisia resursseja joilla maauimalaa olisi taloudellisesti
mielekästä ylläpitää.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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11
Valtuustoaloite/Pyöröpaalien muovien keräämisen järjestäminen keväisin
296/11.03.02/2021
Khall 09.11.2021 § 489
Valtuutettu Akseli Erkkilä jätti valtuuston kokouksessa 21.6.2021
Kuntalaislistan, Vasemmistoliiton ja SDP:n valtuustoryhmien sekä
valtuutettu Mikko Saarelan puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite: Pyöräpaalien muovien keräys
21.6.2021
Me allekirjoittaneet esitämme, että Kittilä ottaa asiakseen saada Lapeco järjestämään keväisin kylissä pallomuovien keräyksen. Nykyisellään muovien hävittäminen asiallisesti on maatalouden harjoittajille vaikeaa.
Pallomuovi = pyöröpaalien muovi."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen toimialan
valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 15.12.2021 § 149
(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)
Pyöröpaalien muovi on polttokelpoista jätettä ja sen hinta Lapecolle
vietynä on 169,04 €/tonni (Alv 0%).
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on luonut kiertoasuomesta.fi maatalouslähtöisen markkinapaikan sivuvirroille ja kiertotalousmateriaaleille. Markkinapaikka on valtakunnallinen.Kiertoasuomesta.fi sivujen mukaan keräyksessä pyritään alueellisiin noutoihin, eli kun alueella on useita tiloja tyhjennettävänä,
tehdään alueelle noutoreititys. Yksittäiset noudot ovat mahdollisia,
kun tilalla on yli 2000 kg noudettavaa jätettä. Noutoaika tilauksesta
on 2 kk. MTK:n jäsenille mm. lajiteltu, puhdas ja kierrätyskelpoinen
päällysmuovi on 30 €/tonni ja ns. ei jäsenille 50 €/tonni noudettuna.
Sivustolla on ohjeet lajitteluun ja säilytykseen sekä yhteystiedot.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää aloit-
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teen johdosta ilmoittaa aloitteen tekijöille edellä kerrotun.
Aloite saatetaan kunnanvaltuustolle ja todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________
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12
Valtuustoaloite kylmäsäilytystilojen rakentamisesta uuden koulukeskuksen keittiön
yhteyteen lähiruoan käytön lisäämiseksi
5/10.03.01/2021
Khall 09.11.2021 § 496
Varavaltuutettu Ahti Ovaskainen jätti valtuuston kokouksessa
11.10.2021 Vihreiden ja Kokoomuksen valtuustoryhmien sekä valtuutettujen Juha Hettula ja Mikko Rauhala puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite
Kittilän kunnan keittiöiden ruokahankinnoissa pitää lisätä lähiruuan
osuutta. Uutta koulua rakennettaessa koulun keittiön yhteyteen tulee
rakentaa suurempi kylmäsäilytystila, jotta paikallisilta tuottajilta voidaan ostaa esimerkiksi kalaa, lihaa ja marjoja. Erillinen kylmäsäilytystila mahdollistaisi sen, että yrittäjät voisivat toimittaa tuotteita pienemmissäkin erissä."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen toimialan
valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 15.12.2021 § 150
(Lisätietoja: Ravintopalvelupäällikkö p. 040 5410 137)
Uutta koulua rakennettaessa tehdään koulukeskukseen erikoisruokavaliokeittiö (dieettikeittiö), muutetaan keittiön toimintoja: tiskipaikka siirtyy, taukohuone työntekijöille, lisätään uuni, jäähdytyskaappi,
emännän huone ja kuiva-ainekaappi muuttavat paikkaa.
Uusia kylmäsäilytystiloja ei ole suunnitelmassa. Suunnitelmat ovat
perustuneet koulukeskuksesta laadittuun tarveselvitykseen ja hankesuunnitelmaan.
Ravintopalvelut on kilpailuttanut ”lähiruokaelintarvikkeet” Cloudiassa
tälle vuodelle 2021 ja tulevalle vuodelle 2022. Vuoden 2022 kilpailutus päättyy 14.12.2021. Kuluvana vuonna 2021 on hankittu poroa
(kuutioina, käristyslihana ja jauhelihana Levi Food Oy:ltä), leipää
(Lapin Leipomo Oy:ltä) ja kalaa (siika, ahven, hauki massana, fileinä
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ja siikaa kuutioina). Lisäksi kuntatiedotteessa on ollut kesäisin marjanostoilmoitus. Marjoja on ostettu yksityisiltä henkilöiltä pienissä
erissä. Kylmäsäilytystilat ovat nykyisellään riittävät. Kesällä on terveyskeskuksen keittiö toiminut välivarastona koulukeskuksen marjoille.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää aloitteen johdosta esittää kunnanhallitukselle,
että se päättäisi ilmoittaa edellä kerrotun tiedoksi aloitteen tekijöille
ja kunnanvaltuustolle. Aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
§ 497
§ 151

1/2022
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09.11.2021
15.12.2021
18.01.2022
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Valtuustoaloite/Kittilän lukion liikuntasalien saneeraus
409/10.03.02/2021
Khall 09.11.2021 § 497
Valtuutettu Tuomas Similä jätti valtuuston kokouksessa 11.10.2021
yhteensä 21 valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman seuraavan
sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite
Kittilän lukion liikuntasalien saneeraus
Koska uuden koulurakennuksen yhteyteen toivotun liikuntasalin/juhlasalin osalta juna niin sanotusti meni jo, niin on syytä laittaa nykyiset liikuntatilat kuntoon. Esitämme lukion liikuntasalien saneerausta
mahdollisimman pikaisella aikataululla lukion muiden tilojen remontoinnin yhteydessä, jotta liikuntasalit saadaan tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön myös iltakäyttäjien osalta.
Liikuntasalien saneerauksen suunnittelussa tulisi konsultoida liikunta-alan ammattilaisia, liikunnanopettajia sekä paikallisia urheiluseuroja ja yhdistyksiä. Esitämme ainakin seuraavia korjauksia ja parannuksia:
1. Salit jakavan betoniväliseinän purku ja korvaaminen alaslaskettavalla väliverholla, mikäli kyseessä ei ole kantava seinä
2. Valaistuksen uusiminen tarvittaessa
3. Vanhanaikaisten rekkitankotolppien korvaaminen turvallisemmalla
ratkaisulla
4. Näyttämön portaiden korvaaminen esiinvedettävällä ratkaisulla
5. Nykyisen näyttämöratkaisun käytännöllisyyttä tulisi tarkastella ja
konsultoida ryhmiä, jotka näyttämöä säännöllisesti käyttävät
6. Ovisyvennysten terävien kulmien pyöristäminen tai pehmustaminen
7. Myös salien lattian uusimista tulisi pohtia
8. Pukuhuonetilojen remonttitarvetta tarkasteltava
9. Kuntosalitilan laajennusta ja/tai remontointia tarkasteltava"
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen toimialan
valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
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Teknlk 15.12.2021 § 151
(Lisätietoa: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)
Valtuutettu Tuomas Similä jätti yhteensä 21 valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen otsikolla "Kittilän lukion liikuntasalien saneeraus".
Aloitteen mukaan liikuntasalin saneerauksen tarve on syytä kartoittaa ammattilaisten ja käyttäjien toimesta ja toteuttaa pikimmiten lukion muiden tilojen remontoinnin yhteydessä.
Mikäli hankkeeseen ryhdytään vuonna 2022, voisi valmisteluvaihe
muodostua teknisen ja sivistystoimen yhteistyönä, sekä suunnittelu
määrärahan myöntämisen edellyttämänä:
1. Sivistystoimi laatii tarveselvityksen tehdyn aloitteen pohjalta.
2. Tarveselvityksen hyväksyntä.
3. Mikäli tarveselvitys hyväksytään niin varataan hankkeen suunnittelumäärärahat lisätalousarviossa tai siirtomäärärahoina.
4. Tarveselvityksen pohjalta puitesopimussuunnittelija laatii hankesuunnitelman sisältäen luonnossuunnitelman.
5. Hankesuunnitelman hyväksyntä
6. Hyväksytyn hankesuunnitelman jälkeen laaditaan tarvittavat toteutussuunnitelmat puitesopimusten pohjalta lokakuun 2022 loppuun mennessä.
7. Sivistystoimi hakee hankkeeseen valtionapua vuoden loppuun
mennessä liikuntapaikkakohteena.
8. Toteutusmääräraha hankkeelle vuoden 2023 talousarviossa.
9. Hankkeen toteutus olisi alustavasti touko – syyskuussa 2023.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää aloitteen johdosta kunnanhallitukselle,
että se päättäisi hyväksyä toteutettavaksi edellä esitetyn lukion liikuntasalin 1-8 kohtien valmisteluvaiheen toimenpideohjelman edellyttäen, että tilaa ei tarvitse ottaa rakennusaikaiseen koulutoimen
väistötilakäyttöön, jolloin hankeen aikataulu siirtyisi myöhempään.
Päätös saatetaan tiedoksi aloitteen tekijöille ja kunnanvaltuustolle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Kokouskutsu
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Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Vapaan sivistystyön lautakunta
Kunnanhallitus
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Valtuustoaloite/Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteiset näyttötaulut
44/07.02.01/2021
Khall 16.02.2021 § 87
Valtuutettu Ahti Ovaskainen jätti valtuuston kokouksessa 25.1.2021
OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:
"Ehdotamme, että Kittilän kunta ja ja Kittilän seurankunta voisivat
tiedottaa yhteisiltä näyttötauluilta. Kittilässä näyttötaulun paikka olisi
vanhan kunnantalon seinällä ja Levillä Marian Kappelilla."
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Teknlk 29.04.2021 § 53
Saadun tiedon mukaan Levin näyttötaulu on ulkoistettu Mediatekonimiselle yritykselle. Sen sijaan vanhan kunnantalon seinässä olevaa näyttöä hallinnoi Kittilän kunnan vapaa sivistystoimi ja siellä se
on edelleen kulttuuritoimen hoidossa. Näyttötaulussa tiedotetaan
Kittilän kunnan ja Revontuliopiston tiedotteita. Kunnan näyttötauluun
liittyvät yhteydenotot ja tarpeet tulee kohdentaa vapaan sivistystyön
lautakunnalle.
Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää ilmoittaa edellä kerrotun aloitteen tekijälle tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Puheenjohtaja esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä mainitun selvityksen tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten.
Puheenjohtaja Marita Toivasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Vapaan sivistystyön lautakunta
Kunnanhallitus
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Khall 11.05.2021 § 211
Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan yhteisiä näyttötauluja on selvitelty teknisessä toimessa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) merkitä teknisen toimen aloitteen johdosta tekemän selvityksen
tiedoksi
2) esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että 2) -kohta muutetaan niin, että asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön
lautakuntaan. Jäsen Marita Toivanen kannatti Ovaskaisen esitystä.
Kunnanjohtaja muutti esitystään niin, että 2) -kohdan osalta asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön lautakuntaan.
Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti, eli kunnanhallitus päätti
1) merkitä teknisen toimen aloitteen johdosta tekemän selvityksen
tiedoksi
2) että asia palautetaan valmisteluun vapaan sivistystyön lautakuntaan
__________
Vapsivlk 16.12.2021 § 55
(Lisätietoja: kulttuurisihteeri puh. 040 568 1356)
Valtuutettu Ahti Ovaskainen jätti kunnanvaltuuston kokouksessa
25.1.2021 OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmien puolesta
valtuustoaloitteen koskien Kittilän kunnan ja Kittilän seurakunnan
yhteisiä näyttötauluja.
Vapaan sivistystyön lautakunta päätti kokouksessaan 17.12.2015
hankkia valotaulun Kino Ylärin määrärahoista kehittämään elokuvatoimintaa ja samalla toimimaan Kittilän kunnan ilmoituskanavana.
Vanhan kunnantalon ulkoseinään kiinnitetty valotaulu on ollut
aktiivisessa ja ympärivuotisessa käytössä kulttuuritoimen lisäksi

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Vapaan sivistystyön lautakunta
Kunnanhallitus
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Revontuli-Opistolla. Käyttäjien lisääntyessä ilmoitusten määrä
lisääntyy ja yksittäisen ilmoituksen näkyvyys vastaavasti heikkenee.
Selkeintä olisi, jos kunta ja seurakunta ilmoittaisivat omilla kanavillaan. Ilmoitusten tekeminen valotauluun vie myös työaikaa ja kulttuuritoimessa ei ole resursseja toimia muiden tahojen ilmoitusten
laatijana.
Vt. sivistystoimenjohtaja:
Vapaan sivistystyön lautakunta päättää valtuustoaloitteen johdosta
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
1) vanhan kunnantalon ulkoseinään kiinnitetyllä valotaululla
julkaistaan jatkossakin ainoastaan kunnan vapaa-aikatoimen ja
Revontuli-Opiston ilmoituksia ja että näkyvyyden maksimoimiseksi
muille tahoille suositellaan omien ilmoituskanavien
käyttöönottamista ja hyödyntämistä.
2) aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus

18.01.2022
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Tontin hinnoittelu Vesikkopalon-Lainiojoen ranta-asemakaava (K308T1)
13/02.05.00/2022
Khall
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)
Vesikkopalon-Lainiojoen ranta-asemakaavan alueella kunnan omistuksessa on korttelin 308 tontti 1. Kyseisestä tontista on muodostettu kiinteistö Lainioranta 261-402-17-78.
Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön pinta-ala on 0,9186 ha.
Ranta-asemakaavassa rakennusoikeutta on osoitettu 500 k-m2 ja
käyttötarkoitus on rivitalojen ja muiden kytkettyjen loma-asuntojen
korttelialue (RA-1).
Tontti ei ole rakennetun vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Rakennettu vesi- ja viemäriverkosto sijaitsee noin 1,6 km:n etäisyydellä tontista.
Karttamateriaali esityslistan oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa
Vesikkopalon- Lainiojoen ranta- asemakaava korttelin 308 tontin 1
hinnaksi 10 000 euroa. Tontti käsittää kiinteistön Lainioranta
261-402-17-78.
Päätös:
__________
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Kokouskutsu

Kunnanhallitus
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Yhteistyöesitys Ylläs – Levi – tapahtumaan liittyen
250/02.02/2021
Khall
Lisätiedot: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 6530 774, sanna.ylinampa@kittila.fi.
Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen (Kvalt 30.5.2016 § 32) osallistumisesta Ylläs-Levi Ski Classics -hiihtotapahtumaan yhteistyössä
Kolarin kunnan, Visit Ylläksen (Ylläksen Markkinointi Oy) ja Visit Levin kanssa vuosina 2017-2021. Tapahtuma kuitenkin jouduttiin perumaan Koronapandemian vuoksi keväällä 2021 kokonaan.
Tapahtuma on ollut hyvin suosittu osallistujien osalta (noin 1800
osallistujaa) sekä saavuttanut hyvin niin kotimaista kuin kansainvälistä näkyvyyttä. Suomessa TV-katsojia on viimeksi ollut reilu 186
000 ja kansainvälisesti tv-näkyvyyttä tapahtuma on saavuttanut yli
560 000 katsojan verran.
Tapahtuma on tarkoitus järjestää vuonna 2022 niin sanotusti vanhoin sopimuksin, mikä edellyttää kaikilta osallistuvilta neljältä taholta
edelleen samansuuruisia panostuksia.
Esitys on, että Kittilän ja Kolarin kunnat osallistuvat 20 000 euron sekä Visit Levi ja Visit Ylläs osallistuvat yhteistyöhön 20 000 euron panostuksella.
Vs. kunnanjohtaja:
Mikäli muut kumppanit päätyvät panostamaan optiovuoteen 2022
20 000 euroa, kunnanhallitus päättää, että myös Kittilän kunta osallistuu vastaavalla summalla. Varaus tehdään Muu toiminta – kustannuspaikalle.
Päätös:
__________

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus

18.01.2022
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Lapland Triathlon Levi ry:n avustushakemus Levi Extreme Triathlon -tapahtumaa
varten
250/02.02/2021
Khall
Lapland Triathlon Levi ry hakee kirjaamoon saapuneella hakemuksellaan Kittilän kunnalta 10.000 euron vuotuista avustusta Levi Extreme Triathlon -tapahtuman järjestämistä varten vuosille 2022-2024.
Hakemuksen mukaan yhdistys on järjestänyt kilpailun kaksi kertaa ja
osallistujia on ollut 100-130 henkilöä. Hakemuksessa arvioidaan, että yhden kilpailijan lisäksi paikkakunnalle tulee keskimäärin 2 henkilöä, joten kilpailu tuo alueelle n.300-400 henkilöä. Triathlon-kilpailu
vaatii sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi paljon talkoolaisia.
Suurimmat menoerät ovat ajanottopalvelun osto, vaihtopisteiden rakenteiden vuokraus, ensiapu ja turvallisuuspalvelut sekä vakuutukset ja luvat.
Hakemuksen mukaan tavoitteena on kasvattaa tapahtumaa viidessä
vuodessa kävijämäärältään kolminkertaiseksi ja tehdä siitä entistä
vetovoimaisempi ja tunnettu paitsi kotimaassa myös kansainvälisesti. Tapahtuma vahvistaa Levi-brändiä tukien aluetta pyöräilyharrastajien kotimaisena ykköskohteena. Avustuksen avulla näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Hakemuksessa sanotaan, että avustuksen avulla voitaisiin tehdä laadukkaampi tapahtuma ja ostaa myös
sellaisia palveluita, joissa yhdistys itse ei ole hyvä. Tällaisia palveluita ovat mm.kuulutuspalvelut, kuvaus, some-päivitykset ja markkinointi. Jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää saada omaa kalustoa
vuokrakaluston sijaan.
Yhdistyksen kotipaikka on Kittilä.
Kunnan talousarvioon 2022 tai taloussuunnitelmavuosille 2023-24 ei
ole varattu määrärahaa tätä tapahtumaa varten, mutta avustukseen
voidaan käyttää vuonna 2022 ennalta kohdistamatonta yhdistysten
mahdollisille hakemuksille varattua 15.000 euron määrärahaa.Vuoden 2023-25 talousarvion ja -suunnitelman laadinnan yhteydessä voidaan talousarvioesitykseen sisällyttää 10.000 euroa/vuosi
määräraha vuosille 2023 ja 2024.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää Lapland Triathlon Levi ry:lle 10.000
euron avustuksen Levi Extreme Triathlon -tapahtuman järjestämistä
varten. Avustus kirjataan muun toiminnan kustannuspaikalle
(30105).

KITTILÄN KUNTA

Kokouskutsu

Kunnanhallitus

18.01.2022
Päätös:
__________
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Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet
250/02.02/2021
Khall
(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)
Kittilän kunnan hallintosäännön 66 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion yhteydessä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohje annetaan käytännön työn helpottamiseksi ja erityisesti muutosten tiedottamiseksi.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen.
Päätös:
__________
Liitteet

Liite 3

Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet
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Vaalilautakuntien täydentäminen aluevaalien 23.1.2022 vaalipäivää varten
332/00.00.00/2021
Khall
(Lisätietoja: vs.hallintojohtaja Tuija Lång, 040-6724 257)
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalilautakuntien
puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja vaalilautakuntien jäsenistä sekä varajäsenistä.
Koronapandemia voi aiheuttaa hätä- tai kriisitilanteita aluevaalien aikana vaalipäivän suhteen.Hätätilanteita varten on syytä olla suunnitelma ja valmius reagoida nopeasti esiin tuleviin tilanteisiin. Nyt meneillään olevassa pandemiatilanteessa vaalivirkailijoita voi joutua koronatartunnan tai koronavirusaltistumisen vuoksi jäämään karanteeniin tai eristyksiin.
Vaalilautakuntien osalta kunnanhallitus on jo aiemmissa päätöksissään varautunut tähän riittävillä varajäsenten nimeämisillä. Lähtökohtana äkillisissä tilanteissa onkin vaalilautakunnissa käyttää varajäseniä. Mikäli varajäsenet kuitenkin loppuvat kesken yllättävän tilanteen sattuessa, tulisi tähän varautua. Tarkoituksenmukaista olisi tällöin käyttää muuta henkilöstöä sekä nimetä lisää jäseniä vaalilautakuntien varajäseniksi. Keskusvaalilautakunnan sihteerillä tulisi olla
toimivalta tehdä tässä tilanteessa päätös rekrytoida ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoita vaalipäivänä vaalilautakuntien jäseniksi tai
varajäseniksi, mikäli jonkun vaalilautakunnan jäsenet tai varajäsenet
eivät olisi enää äkillisistä ja ennalta arvaamattomista syistä käytettävissä.
Lisäksi kunnanhallituksen tulisi nimetä lisää varahenkilöitä vaalilautakuntia varten. Kunnanhallituksen varajäsenpooliin nimettävät
henkilöt ovat vaalipäivänä kaikkien vaalilautakuntien käytettävissä.
Vs. kunnanjohtajan ollessa esteellinen, tämän asian esittelijänä toimii vs. hallintojohtaja Tuija Lång.
Vs. hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sanna Ylinamman tekemään hätätilanteessa muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin sekä valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin rekrytoimaan
ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoita vaalipäivänä vaalilautakuntien
jäseniksi, mikäli jonkun vaalilautakunnan jäsenet tai varajäsenet
eivät olisi enää käytettävissä.
2) nimetä lisäksi vaalilautakuntien yhteiseen varajäsenpooliin lisää
henkilöitä tarpeelliseksi katsomansa määrän.
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Kokouskutsu
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Päätös:
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Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall
18.1.2022
Khall
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Kittilän kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan asian ottamisessa
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain 92 § 1 momentissa tarkoittama otto-oikeus on myös
lautakunnilla ja sen puheenjohtajalla lautakunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta,
lautakunnanpuheenjohtaja tai toimialajohtaja/esittelijä.
Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan kunnanhallituksella ei ole
otto-oikeutta Revontuli-opiston jaoston päätöksiin. Otto-oikeutta ei
myöskään ole niihin päätöksiin, jotka ovat kuntalain 92 §:ssä rajattu
otto-oikeuden ulkopuolelle.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnanhallituksen jaoston ja kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se
käytä otto-oikeuttaan.
Lautakunnan jaoston ja lautakunnan alaisen viranhaltijan on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun
ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
11.1.2022 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien,
jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:
- sosiaali- ja terveyslautakunta 8.12.2021
- koululautakunta 9.12.2021
- tekninen lautakunta 15.12.2021
- vapaan sivistystyön lautakunta 16.12.2021
- rakennus- ja ympäristölautakunta 20.12.2021
- kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta
8.12.2021 - 11.1.2022
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Oheismateriaali
- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista
- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 8.12.2021 - 11.1.2022
Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee
asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen
päätösten osalta otto-oikeuttaan.
Päätös:
__________

