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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rajala Pekka

Tehtävä
puheenjohtaja

Toivanen Marita
Salonen Tarmo

1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Jauhojärvi Pirkko
Mäkitalo Jussi
Nevalainen Paula

jäsen
jäsen
jäsen

Nikkinen Jouko
Veltheim Saana
Ylläsjärvi Esa
Hangasvaara Sirkka

jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Fagerholm Raili

varajäsen

Nevalainen Aki
Yritys Inkeri
Rantapelkonen Jari

kunnanvaltuuston pj
kunnanvaltuuston 3. vpj
kunnanjohtaja

Ylinampa Sanna

hallintojohtaja

Poissa Junttila-Vitikka Pirjo
Kenttälä Toni

Lisätiedot
Läsnä KH:n kokoushuoneessa,
poissa esteellisenä § 29 klo
12.38-12.59
Läsnä Teams-etäyhteydellä
Läsnä Teams-etäyhteydellä,
poissa esteellisenä § 29 klo
12.38-12.59
Läsnä KH:n kokoushuoneessa
Läsnä Teams-etäyhteydellä
Läsnä Teams-etäyhteydellä,
poissa esteellisenä § 29 klo
12.38-12.59
Läsnä KH:n kokoushuoneessa
Läsnä KH:n kokoushuoneessa
Läsnä KH:n kokoushuoneessa
Läsnä Teams-etäyhteydellä § 29
klo 12.38-12.59
Läsnä Teams-etäyhteydellä § 29
klo 12.38-12.59
Läsnä Teams-etäyhteydellä
Läsnä KH:n kokoushuoneessa
Läsnä KH:n kokoushuoneessa,
poissa esteellisenä § 39 klo
14.24-14.26
Läsnä KH:n kokoushuoneessa,
poissa esteellisenä § 40 klo
14.28-14.30

kunnanvaltuuston 1. vpj
kunnanvaltuuston 2. vpj

§:n 28 kohdalla henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari esitteli kunnanhallitukselle järjestelyerien 1.4. tilannetta Teams-etäyhteydellä klo
12.17-12.33.
Käsitellyt asiat

§ :t 26 - 40

Allekirjoitukset
Pekka Rajala
Puheenjohtaja
Lukuun ottamatta § 29

Jari Rantapelkonen
Pöytäkirjanpitäjä § 40

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marita Toivanen
Puheenjohtaja § 29

Sanna Ylinampa
Pöytäkirjanpitäjä
Lukuun ottamatta § 40
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirja tarkastettiin §:ien 34 ja 37 osalta kokouksessa.
Tauko pidettiin klo 13.20-13.30.
Kittilässä 3.2.2022

Esa Ylläsjärvi

Pirkko Jauhojärvi

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on 3.2.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila).
Kittilä 3.2.2022
Sanna Ylinampa
Hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Khall 01.02.2022 § 26
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Hallintosäännön 146 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti (hallintosääntö 137 §).
Hallintosäännön 134 § Sähköinen kokous, mukaan
"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja kuuloyhteydessä.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta
paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.
Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen
kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22-23
§:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.
Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi."
Toimielimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä.
Kunnanjohtaja:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksytään työjärjestys.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 01.02.2022 § 27
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta,
pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Kunnanjohtaja:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä seuraavina vuorossa olevat kunnanhallituksen jäsenet Esa Ylläsjärvi ja Pirkko Jauhojärvi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
47/00.02/2016, 302/07.01.04/2021, 36/02.06.01/2022, 110/01.00.01/2018
Khall 01.02.2022 § 28
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Kunnanhallitukselle on sovittu annettavaksi tilannekatsaus kunnan
ajankohtaisista asioista. Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selostaa
asiaa kokouksessa. Samassa yhteydessä käsitellään muut kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen antaman tilannekuvan koronaviruspandemiasta
2) merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan selostuksen seuraavista asioista:
- Lapin sairaanhoitopiirin palautus Kittilän kunnalle vuoden 2021 jäsenkuntalaskutuksen oikaisuna
- Lapin käräjäoikeuden päätös 24.1.2022 uuden määräajan asettamisesta valitusta varten asiassa R 20/289
- Oikeuskanslerinviraston vastaus 24.1.2022 OKV/2407/10/2020
3) merkitsee tiedoksi henkilöstöpäällikkö Leni Karisaaren selostuksen: Järjestelyerät 1.4. tilanne
4) merkitsee tiedoksi mahdolliset muut kunnanhallitukselle tiedotettavat asiat
Oheismateriaali:
- Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen
tilanne ja vuoden 2021 jäsenkuntalaskutuksen oikaisu (yhtymähallituksen pöytäkirjanote)
- Lapin käräjäoikeuden päätös 24.1.2022, 22/46 - Uuden määräajan
asettaminen valitusta varten asiassa R20/289
- Apulaisoikeuskanslerin 24.1.2022 antama vastaus oikeuskanslerille osoitetussa kantelussa (OKV/2407/10/2020)
Päätös:
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen selosti koronapandemian tämänhetkistä tilannetta, sekä esitteli kunnanhallitukselle Lapin sairaanhoitopiirin kirjeen liittyen vuoden 2021 jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun, Lapin käräjäoikeuden päätöksen uuden määräajan asettamisesta sekä oikeuskanslerinviraston vastauksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari esitteli kunnanhallitukselle järjestelyerien 1.4. tilannetta. Karisaari osallistui kokoukseen
Teams-etäyhteydellä klo 12.17-12.33.
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Zero Pointin asemakaavamuutos
341/10.02.03/2021
Khall 01.02.2022 § 29
(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)
Oy Levi Ski Resort Ltd on hakenut asemakaavamuutosta omistamilleen kiinteistöille Zero RN:o 56:146, Zero Point RN:o 56:136 ja Hissi
RN:o 50:151.
Hakijan tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta ja muuttaa
käyttötarkoitusta mahdollistamaan liike- ja majoitusrakentaminen ja
Zero pointissa olevien toimintojen kehittämisen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.
Kaavamuutos on huomioitu vuoden 2022 talousarvion kaavoitusohjelmassa.
Kaavoituksen käynnistämissopimuksen tarkoituksena on, että kunta
ja maanomistaja sopivat sopimusalueen asemakaavamuutoksen
käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Sopija osapuolet ovat
tietoisia siitä, että asemakaavoituksen valmistelu ei välttämättä johda asemakaavan hyväksymiseen.
Maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle asemakaavamuutoksen kaavoituskustannukset hallinto- ja kuulemiskustannuksineen sekä tässä yhteydessä tarvittavien maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutustenarvioinnin kustannukset.
Kustannusten korvaamisen vakuudeksi maanomistaja sitoutuu toimittamaan 30 000 euron suuruisen omavelkaisen pankkitakauksen
tai tilivarojen panttaussitoumuksen kunnalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös
on täytäntöönpanokelpoinen tai lainvoimainen. Vakuus vapautetaan,
kun maanomistaja on kokonaisuudessaan maksanut edellä mainitut
kustannukset tai tehnyt tätä asemakaavaa koskevan maankäyttösopimuksen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy Oy Levi Ski Resort Ltd:n asemakaavan
muutoshakemuksen ja kaavoituksen käynnistämissopimuksen.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että tekninen osasto laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti kaavoituksen vireilletulosta sekä pyytää tarjouksen asemakaavan laatimisesta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta (Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo
12.38-12.59.
Rajalan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Sirkka Hangasvaara.
Rajalan tilalla puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen.
Jäsen Tarmo Salonen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian
osalta (Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.38-12.59.
Salosen tilalle kokoukseen ei saapunut varajäsentä.
Jäsen Paula Nevalainen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian
osalta (Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen varajäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 12.38-12.59.
Nevalaisen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Raili Fagerholm.
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitteli Zero Pointin asemakaavamuutosta.
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Kaavoituksen käynnistämissopimus, Zero Pointin
ak-muutos, Levi Ski Resort
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Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistökauppa 14.1.2022
2/10.00.01/2022
Khall 01.02.2022 § 30
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh 040 581
1889)
Kittilän kunnan hallintosäännön 25 §:n kohdan 17 mukaan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättää kunnanhallitus.
Etuostolain 1 §:n mukaan etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan
hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.
Kittilän kunnan Sirkan kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä * * * * * * * *
* * * * on tehty 14.1.2022 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistökauppa. Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön pinta-ala on 2,200
ha.
Kunnalta on pyydetty ilmoitusta siitä, käyttääkö Kittilän kunta etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupasta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan 14.1.2022 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa koskien
kiinteistöä * * * * * * * * * * * *.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 31

2/2022

12

01.02.2022

Asiakirjojen allekirjoittaminen
Khall 01.02.2022 § 31
(Lisätiedot: controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257, tuija.lang@kittila.fi)
Kittilän kunnan asiakirjojen allekirjoittamisesta säädetään hallintosäännön 16 luvun 166 §:ssä.
Hallintosäännön mukaan valtuuston ja kunnanhallituksen puolesta
tehtävät sopimukset allekirjoittaa valtuuston päätökseen perustuvassa asiassa tai kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa
kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai controller. Valtuusto
tai kunnanhallitus voivat myös päätöksessään määrätä kuka kyseisessä asiassa asiakirjan allekirjoittaa.
Valtuuston ja kunnanhallituksen kirjelmät ja toimituskirjat allekirjoittaa kunnanjohtaja. Samoin kunnanjohtaja allekirjoittaa kunnanhallituksen puolesta annettavat valtakirjat.
Muiden toimielinten päättämissä asioissa tehtävät sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja muut asiakirjat allekirjoitetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä, hallintojohtaja, arkisto
sihteeri yksin todistaa oikeaksi. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.
Viranhaltija allekirjoittaa tekemänsä päätökset ja muut asiakirjat
päättämissään asioissa.
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.
Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja jollei toimielin ole päättänyt toisin.
Muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa toimialajohtaja ja varmentaa tulosaluejohtaja.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1) että kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset varmentaa hallintojohtaja Sanna Ylinampa, controller Tuija Lång,
tekninen johtaja Lauri Kurula, vs. perusturvajohtaja Tiina Huilaja,
sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki tai elinkeinojohtaja Katariina
Palola.
2) että kunnanhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjanotteen voi allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi controller, arkistonhoitaja tai hallinto-osaston toimistovirkailija.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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3) että kunnanhallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjän lisäksi controller, arkistonhoitaja tai hallinto-osaston toimistovirkailija.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maksumääräyksen antajat
Khall 01.02.2022 § 32
(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)
Kittilän kunnan hallintosäännön 72 §:n mukaan kunnan rahatoimen
tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito,
lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.Hallintosäännön 74 §:n otsikossa mainitaan maksujen hyväksyminen, mutta itse tekstissä ei
todeta nimenomaisesti sitä, että kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja
controllerilla olisi oikeudet maksujen hyväksyntään.
Maksumääräyksen antajat hyväksyvät kunnasta lähtevät maksut.
Hyväksyntä tapahtuu sähköisesti maksuliikennejärjestelmässä.
Seuraavan hallintosäännön päivityksen yhteydessä olisi syytä täydentää 74 §:ää siltä osin, että nimenomaisesti mainitaan, että kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja controllerilla on oikeudet maksujen
hyväksyntään.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunnan puolesta maksumääräyksen antaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, hallintojohtaja
Sanna Ylinampa tai controller Tuija Lång.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta ja kuntien kotikuntakorvauksen
perusosasta vuodelle 2022
11/02.05.01/2022
Khall 01.02.2022 § 33
(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh.040 672 4257)
Valtiovarainministeriö on tehnyt päätökset kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta sekä kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2022.
Kittilän kunnalle myönnettiin kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
21,4 miljoonaa euroa, johon sisältyy verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Kittilän kunta saa veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta 3,9 miljoonaa euroa ja maksaa takaisin verolykkäysten korvausta 33.891
euroa. Kotikuntakorvausten nettomäärä on 43.074 euroa tuloa.
Kunnan talousarvioon verrattuna näissä päätöksissä päätettyjen
erien yhteismäärä on noin 21.000 euroa isompi.Näihin päätöksiin liittyen saatetaan tehdä vuoden aikana tarkistuksia ja muutospäätöksiä.
Valtionosuuksiin ja perusopetuksen kotikuntakorvauksiin liittyvät
päätökset ovat tämän asian liitteinä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi valtionosuuspäätökset ja
päättää, ettei Kittilän kunta hae oikaisua päätöksiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvauksesta vuonna 2022
Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle
2022

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 450
§ 516
§ 25
§ 34
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Johtavan terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen
420/01.01.01/2021
Khall 12.10.2021 § 450
(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)
Johtavan terveyskeskuslääkärin virka tulee avoimeksi 1.1.2022 lukien. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä.
Hallintosääntö 43 §:
”Kelpoisuusvaatimukset
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
Muiden virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusvaatimuksista
päätetään virkaa tai tointa perustettaessa. Virkasuhteeseen ottava
viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole
päätetty virkaa perustettaessa.
Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.”
Hallintosääntö 44 §:
”Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä toimielin tai viranhaltija. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin
haettavaksi kunnanhallitus.”
Hallintosäännön 45 §:n kohdan 2 mukaisesti kunnanhallitus päättää
terveyskeskuksen johtavan lääkärin valinnasta.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran
julkisesti haettavaksi. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän, johon kuuluvat
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja vs. perusturvajohtaja.
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran
julkisesti haettavaksi. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän, johon kuuluvat
kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajat ja vs. perusturvajohtaja.
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
__________
Khall 23.11.2021 § 516
Johtavan terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana 22.10. 11.11.2021 (klo 15) välisen ajan. Määräaikaan mennessä virkaan ei
saapunut yhtään hakemusta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää jatkaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran
hakuaikaa 13.12.2021 klo 15 saakka.
Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Khall 18.01.2022 § 25
Johtavan terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana kahteen
otteeseen. Virkaan ei jätetty yhtään hakemusta.
Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on
11.11.2021 § 134 antanut suosituksia Lapin maakunnan kunnille ja
lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille.
Ko. pykälässä todetaan muun ohella seuraavaa: ”Uudistuksessa
mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään kaikkia sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että Lapin
maakunnan kunnat ja kuntayhtymät/uudistuksessa mukana olevat
organisaatiot ottavat toiminnassaan huomioon jo tässä vaiheessa
seuraavat väliaikaisen valmistelutoimielimen esittämät suositukset.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistelutoimielin on antanut 11.11.2021 Lapin maakunnan kunnille sekä lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille mm. seuraavaan
suosituksen:
”2. Avoimeksi tulevat sosiaali - ja terveydenhuollon johtaja-/päällikkötason virat ja tehtävät, silloin kun niissä on organisaation arvion
mukaan työn teettämisen tarve, suositellaan hoidettavan mahdollisuuksien mukaan väliaikaisjärjestelyin ja enintään vuoden 2023 loppuun saakka.”
Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta § 3:
”Virkasuhteen kestoaika
Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.
Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta
pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen
kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.”
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran
julkisesti haettavaksi vuoden määräajaksi tehtävän vastaanottamisesta lukien. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään
yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jossa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
siirtyy vuoden 2023 alusta lukien kunnasta Lapin hyvinvointialueelle,
ja tämä voi aiheuttaa muutoksia terveydenhuollon johtamisjärjestelmään.
Kunnanhallitus päättää, että rekrytoinnissa käytetään ulkopuolista
rekrytointipalvelua.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Khall 01.02.2022 § 34
Johtavan terveyskeskuslääkärin viran rekrytoinnin yhteydessä on
selvitetty rekrytointipalvelun käyttöä ja kustannus tästä olisi 13
000-18 000 euroa riippuen siitä kuinka pitkään rekrytoitu lääkäri pysyy tehtävässä. Hintaan vaikuttaa myös se, millä koulutusvaatimuksilla tehtävää ollaan täyttämässä. Erikoislääkäriä rekrytoitaessa hinta on kalliimpi.
Yhtenä vaihtoehtona on mietitty sitä, että muutettaisiin viran kelpoisuusehtoja vähemmän vaativiksi kun huomioidaan viran määräaikainen täyttö. Keskusteluissa toimialan ja hallinnon välillä on päädytty
esittämään, että viran kelpoisuusehtoa muutettaisiin seuraavaksi:
Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä kokemusta terveyskeskustyöstä ja
-hallinnosta.
Lisäksi eduksi luettaisiin: Yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan
erikoislääkärin tutkinto ja kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että johtavan terveyskeskuslääkärin kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä kokemusta terveyskeskustyöstä ja -hallinnosta.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
Tauko pidettiin klo 13.20-13.30.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin/Käsittely Khall
1.2.2022
Khall 01.02.2022 § 35
(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.
25.1.2022 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien,
jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:
- rakennus- ja ympäristölautakunta 13.1.2022
- kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 12. 25.1.2022
Oheismateriaali
- pöytäkirjat lautakuntien kokouksista
- päätösluettelo kunnanjohtajan ja toimialajohtajien viranhaltijapäätöksistä ajalta 12. - 25.1.2022
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee
asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää merkitä lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen
päätösten osalta otto-oikeuttaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite/Palveluseteli talviasumiseen
228/02.05.01/2020
Khall 06.10.2020 § 391
(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 040 572
4460)
OMK:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat tehneet aloitteen palvelusetelin käyttöönotosta talviasumista koskien. Tällä palautettaisiin
aloitteen mukaan se tuki niille asukkaille, joilla on avattavaa piha-aluetta. Piha-alueen koosta riippuen summa olisi n 100 - 200 euroa.
Aloitteen taustalla on se, että kesällä 2019 teiden ja pihateiden talvikunnossapito meni uusiksi valtuuston päätöksellä. Tämän jälkeen
on ilmennyt, että vai murto-osa aiemmin tuetuista talviaukaisukohteista, piha-alueet mukaan lukien, saa tukea.
Lisäperustelut ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta aloitteesta.
Asiaa on syytä valmistella yhteistyössä sosiaali-ja terveystoimen sekä teknisen toimen kanssa asian luonteen vuoksi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali-ja terveyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan yhteisesti valmisteltavaksi. Vastuuhenkilöinä ovat perusturvajohtaja ja tekninen johtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Sotelk 26.01.2022 § 5
Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä teknisen toimen sekä hallinto-osaston kanssa on valmistellut pihojen ja pihateiden talvikunnossapitoon
liittyvää kokonaisuutta lähtökohtanaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen näkökulma erityisesti kunnan ikääntymispoliittisena näkökulmana.
Esteettömät asuin- ja elinympäristöt, lähipalvelut ja toimivat liikenneratkaisut helpottavat ihmisten kotona asumista ja vähentävät tai siirtävät pitkäaikaisten, säännöllisten palvelujen tarvetta.
Valtuustoaloite palvelusetelistä talviasumiseen liittyy tähän samaan
asiakokonaisuuteen sisällöllisesti, joten tehty esitys palvelusetelistä
Pöytäkirjan tarkastajat:
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on huomioitu ja arvioitu osana valmisteilla ollutta pihoihin ja pihateiden talvikunnossapitoon liittyvää selvitystä.
Asia on valmisteluvaiheessa ollut info- muotoisena kunnanhallituksessa (16.2.2021), jossa avustusperusteinen tukimalli sai myönteisen kannanoton jatkovalmisteluun.
Asiaa on jatkovalmisteltu tältä perustalta ja esitys sisältyy vuoden
2022 talousarvioon hallintotoimen kokonaisuuteen.
Vs. perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vastauksen tiedoksi ja
lähettää edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Veli-Matti Junnola teki vs. perustjurvajohtajan esityksestä poikkkeavan esityksen jota kannatettiin:
"Esitän ko. pykäläasian jättämistä jatkovalmisteluun seuraavilla perusteilla.
Asiaa ei ole sotelautakunta valmistellut kunnanhallituksen päätöksen/vaatimuksen mukaan.
Palveluseteliin ei ole sotelautakunta varannut 2022 talousarvioon
märärahaa.
Avustusperusteluja ei ole sotelautakunta hyväksynyt.
Kartoitusta ei ole sotelautakunta käsitellyt.
Tarkasteluun tulee ottaa myöskin alla oleva perustelu eli
on vanhuksia, toipilaita, sairaita, odottavia äitejä joiden omakotitalojen liittymät tukitaan teknisen lautakunnan valitseman urakoitsijan
toimesta. Tästä aiheutuu kustannuksia terveydenhuoltoon käsitykseni mukaan moninkertaisesti mm. sairaalakäynteinä, erikoissairaanhoitoina, sairaslomina yms.
Ei voi olla niin, että teknisen lautakunnan valitsema urakoitsija tukkii
pihatieliittymät ja sen jälkeen sotelautakunta kustantaa urakoitsijan
aukaisemaan liittymät. Teknisen lautakunnan tulee määritellä
maksimi/20cm lumimäärä minkä urakoitsija voi pihatieliittymään tuoda, jos liittymässä ei ole yhtään lunta. Eihän kesälläkään teknisen
lautakunnan valitsema urakoitsija voi tukkia liittymää esim. heinä-,
sora-, multa-tai risukasoilla".
Mikko Saarela teki vs. perusturvajohtajan esityksestä poikkeavan
esityksen jota kannatettiin:
"Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vastauksen tiedoksi
ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle lisäyksellä, että hakijalla on
oikeus hakea myös tukea terveydellisin perustein ja lisäksi
perustetaan työryhmä jatko työstämään tätä asiaa".
Koska on tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä kaksi (2)
poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja teki seuraavaan ääPöytäkirjan tarkastajat:
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nestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne jotka kannattavat Veli-Matti Junnolan esitystä, äänestävät "jaa"
ja ne jotka kannattavat Mikko Saarelan esitystä, äänestävät "ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä
ja seitsemän (7) ei-ääntä.
Jaa-ääniä antoivat Veli-Matti Junnola ja Reijo Paasirova.
Ei -ääniä antoivat Leena Vanhatalo, Mikko Saarela, Heli Kurt, Sirkka
Hangasvaara,Jani Mantere, Raija Palosaari ja Jukka Majava.
Peheenjohtaja totesi Mikko Saarelan esityksen hyväksytyksi.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne jotka kannattavat vs. perusturvajohtajan esitystä, äänestävät
"jaa" ja ne jotka kannattavat Mikko Saarelan esitystä, äänestävät
"ei".
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin nolla (0) jaa-ääntä
ja kahdeksan (8) ei-ääntä ja yksi (1) tyhjä.
Ei ääniä antoi Reijo Paasirova, Leena Vanhatalo, Mikko Saarela,
Heli Kurt, Sirkka Hangasvaara, Jani Mantere, Raija Palosaari, Jukka
Majava. Tyhjää äänisti Veli-Matti Junnola.
Puheenjohtaja totesi Mikko Saarelan esityksen tulleen päätökseksi.
__________
Khall 01.02.2022 § 36
Hallinto-osasto on valmistellut yli 70 - vuotiaille myönnettävän talvikunnossapitoavustuksen myöntämisperusteet talvikaudelle 2022 ja
kunnanhallitus käsittelee ko. myöntämisperusteet kyseisen pykälän
kohdalla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevan sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Lisäyksenä valtuustoaloitteeseen kunnanhallitus toteaa, että talousarviossa 2022 on varattu määräraha talvikunnossapitoavustuksiin yli
70-vuotiaille ja erityisryhmille. Kunnanhallitus käsittelee yli 70-vuotiaille myönnettävän talvikunnossapitoavustuksen myöntämisperusteet talvikaudelle 2022 erillisenä asiana. Avustuksen maksuunpano
tapahtuu hallinto-osaston kautta. Erityisryhmille myönnettävät avustukset käsitellään omana asianaan valtuustoaloitteeseen annettavassa vastauksessa esitetyllä tavalla siihen perustettavan työryhmän valmistelun pohjalta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus esittää edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen kunnanhallituksen esittämällä lisäyksellä tiedoksi kunnanvaltuustolle ja esittää valtuustolle aloitteen toteamista loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Esa Ylläsjärvi esitti, että aurausavustuksen
myöntämisperusteista poistetaan ikäraja, aurausavustus myönnetään yhdellä lomakkeella ja aurausavustuksen myöntäminen perustuu tarveharkintaan.
Ylläsjärven esitys raukesi kannattamattomana.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yli 70-vuotiaille myönnettävän talvikunnossapitoavustuksen myöntämisperusteet
35/02.05.01/2022
Khall 01.02.2022 § 37
Lisätiedot: vs. perusturvajohtaja Tiina Huilaja, puh. 040 847 6526, tiina.huilaja@kittila.fi ja hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040
6530 774, sanna.ylinampa@kittila.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esteettömät asuin- ja elinympäristöt, lähipalvelut ja toimivat liikenneratkaisut helpottavat ihmisten
kotona asumista ja vähentävät tai siirtävät pitkäaikaisten ja säännöllisten palvelujen tarvetta.
Kittilässä on ollut yli 70-v. henkilöitä 943 vuoden 2020 lopussa. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni asuu omakotitalouksissa ei ole ollut
käytettävissä.
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu talvikunnossapitoavustuksiin
ikäihmisille ja erityisryhmille 60.000 euroa.
Kotihoito kohtaa arjessa tilanteita, joissa jopa työntekijöiden on
haasteellista päästä suorittamaan työtään asiakkaan kotiin lumen
vuoksi. Sairaankuljetuksen tulisi kaikissa tilanteissa päästä myös pihaan.
Lisäksi erityisesti ikääntyneille asiakkaille on ollut haaste se, että
urakoitsijoiden tai muiden aurausta tekevien yhteystietoja ei ole selkeästi saatavilla. Tämä on haaste myös kotihoidolle, joka voisi tarvittaessa avustaa yhteydenotossa, mikäli tiedot olisivat helposti saatavissa.
Teknisen toimen olisi mahdollista pyytää auraajia ilmoittautumaan
alueittain/kylittäin ja ilmoittamaan palvelustaan hinnoitteluperusteen
sekä yhteystiedot. Näiden tietojen pohjalta voidaan koostaa liite aurausavustuksen hakuohjeiden liitteeksi.
Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä
toimenpiteenä avustusperusteisen tuen yksityistalouksien pihateiden
talvikunnossapitoon hakemuksesta kaikille niille omakotitalouksille,
joissa asuu yksi tai useampi 70-v. täyttänyt tai avustusvuoden aikana 70 vuotta täyttävä henkilö. Hakijana toimii kotitaloudessa asuva
yli 70-v. henkilö. Samaan kotitalouteen ei myönnetä kuin yksi avustus.
Avustus on talvikaudelta 150 €/ kotitalous. Hakemukseen ei vaadita
erillisiä tositteita eikä kuitteja. Avustuksen maksuunpano tapahtuu
hallinto-osaston toimesta, johon myös määräraha on varattu vuoden
2022 talousarviossa.
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Avustuksen hakulomake sekä hakuohjeet liitteineen julkaistaan kunnan nettisivuilla. Myös kunnan kotihoito tiedottaa ja neuvoo asiakkaitaan siitä, miten avustusta haetaan ja mistä palvelua voi tilata.
Mikäli esimerkiksi yksin asuva ikäihminen tai muu liikkumisen tukipalveluiden piirissä oleva henkilö ei taloudellisesti kykenisi aurauspalvelua hankkimaan, arvioidaan asia sosiaali- ja terveystoimessa
osana henkilön kokonaisvaltaista palvelutarpeen arvioita, missä
myös mahdollinen taloudellisen tuen tarve huomioidaan.
Yksityistiet joissa on tiekunta, voivat hakea edelleen myös teknisen
puolen kunnossapitoavustuksia.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä aurausavustuksen myöntämisperusteeksi edellä mainitun pohjalta liitteenä olevan hakulomakkeen ja
hakuohjeen.
Kunnanhallitus päättää, että tekninen toimi pyytää auraajia ilmoittautumaan alueittain/kylittäin ja ilmoittamaan palvelustaan hinnoitteluperusteen sekä yhteystiedot. Nämä tiedot koostetaan aurausavustuksen hakuohjeiden liitteeksi.
Hakuohjeista tiedotetaan mahdollisimman kattavasti kunnan nettisivuilla sekä mm. kotihoidon työntekijöiden kautta kuntalaisille, jotka
voivat avustusta hakea.
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä aurausavustuksen myöntämisperusteeksi edellä mainitun pohjalta liitteenä olevan hakulomakkeen ja
hakuohjeen seuraavalla muutoksella:
Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä
toimenpiteenä avustusperusteisen tuen yksityistalouksien pihateiden/piha-alueiden talvikunnossapitoon hakemuksesta kaikille niille
omakotitalouksille, joissa asuu yksi tai useampi 70 v. täyttänyt tai
avustusvuoden aikana 70 vuotta täyttävä henkilö. Hakijana toimii kotitaloudessa asuva yli 70 v. henkilö. Samaan kotitalouteen ei myönnetä kuin yksi avustus.
Kunnanhallitus päättää, että tekninen toimi pyytää auraajia ilmoittautumaan alueittain/kylittäin ja ilmoittamaan palvelustaan hinnoitteluperusteen sekä yhteystiedot. Nämä tiedot koostetaan aurausavustuksen hakuohjeiden liitteeksi.
Hakuohjeista tiedotetaan mahdollisimman kattavasti kunnan nettisivuilla sekä mm. kotihoidon työntekijöiden kautta kuntalaisille, jotka
voivat avustusta hakea.
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Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
__________
Liitteet
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Työtoimikunnan asettaminen
272/00.00.01/2021
Khall 14.09.2021 § 408
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 6530 774,
sanna.ylinampa@kittila.fi)
Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua
TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 31.8.2021
valmistelun periaatteista, jotka liittyvät palveluita järjestävien kuntien
työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä henkilöstön siirtymiseen. Asiasta tarkemmin https://tem.fi/etusivu.
Kunnissa toimivien työpajojen osalta on huomioitava, että hyvinvointialueiden perustamisen myötä sinne siirtyvät kuntien vastuulla olevat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sosiaali- ja
terveysvaliokunnan mietinnössä on nostettu myös työpajatoiminta
esille yhtenä tärkeänä esimerkkinä hyvinvointialueiden ja kuntien välille muodostuvista keskeisistä yhdyspinnoista: StVM 16/2021
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_16+2021.aspx
Kunnanhallituksen asettaman työtoimikunnan tehtävänä on ollut
työllistämiseen liittyvien suunnitelmien käsitteleminen, toteuttamisen
seuranta, erilaisten työnantajille ja nuorille tarkoitettujen tiedotustilaisuuksien järjestäminen ja toimiminen yhteistyöelimenä työllisyyden
hoitoon liittyvien kokeilujen ja koulutusten järjestämisessä. Työllisyyden hoidossa kunnan päätehtävä on pitkäaikaistyöttömyyden torjunta, nuorten työllistämismahdollisuuksien edistäminen sekä kuntouttava työtoiminta.
Kunnanhallitus on myös päättänyt (KH 11.8.2020 § 303), että kuntaan valmistellaan työllistämisohjelma, yhteistyössä Kideven, työnsuunnittelijan ja kunnan johtoryhmän kanssa. Ohjelman valmistuttua
se tuodaan työtoimikunnan kautta kunnanhallituksen ja valtuuston
käsiteltäväksi. Ko. ohjelmassa on tavoitteena samalla koordinoida
niitä toimenpiteitä, joilla Kittilän kunta voi ennalta varautua vuoden
2024 työvoimapalveluiden siirtymiseen kunnille sekä selvittää työpajatoiminnan jatkoa kunnassa säilyvänä palveluna sote-uudistuksen
jälkeisessä tilanteessa.
Työtoimikunnassa on ollut edustajat koulutoimesta, TE-toimistosta,
työnantajilta sekä kunnan elinkeinotoimesta ja kunnanhallituksesta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen työtoimikunnan käsittelemään työllistämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyviä asioita sePöytäkirjan tarkastajat:
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kä toimimaan eri osapuolten yhteistyöelimenä työllisyyden hoitoon
liittyvissä asioissa.
Työtoimikuntaan nimetään jäsenet seuraavasti:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen1. varapj
Kunnanhallituksen 2. varapj.

Pekka Rajala
Marita Toivanen
Tarmo Salonen

Lapin TE-toimisto

Tuire Ollitervo, varsin. jäsen
Hanna Ylitolonen, varajäsen

REDU/Levi-Instituutti
Sivistystoimenjohtaja
Elinkeinojohtaja
Kittilän yrittäjien puheenjohtaja
Perusturvajohtaja

Riitta Karusaari
Juha Marletsuo
Katariina Palola
Pertti Hettula
Sirkka-Liisa Olli, sijaisenaan
Tiina Huilaja
Hanna Takalo-Kähkönen,
sijaisenaan Raija Tavi.

Yksilövalmentaja

Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Työtoimikuntaan nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja sekä viranhaltijoista nimetään sivistystoimenjohtaja, elinkeinojohtaja, perusturvajohtaja ja yksilövalmentaja.
Lapin TE-toimistosta nimetään Tuire Ollitervo varsinaiseksi jäseneksi ja Hanna Ylitolonen varajäseneksi, REDU/Levi-Instituutista Riitta
Karusaari sekä Kittilän yrittäjien edustajaksi ry:n puheenjohtaja Pertti
Hettula.
Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
__________
Khall 01.02.2022 § 38
Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishanke on Kittilän kunnan hallinnoima reilu kaksi vuotinen (10/2020-02/2023)
ESR-hanke. Hankkeessa kehitetään työpajatoimintaa kokonaisvaltaisesti neljän erikseen määritellyn työpaketin avulla. Joulukuussa
2021 ELY-keskus hyväksyi hankesuunnitelman päivittämisen, jossa
osatyökykyisten työelämäosallisuuden edistäminen- työpaketti päivitettiin työllisyydenhoidon palveluprosessin kehittäminen- työpakettiin. Muina työpaketteina hankkeessa on yksilövalmennuksen kehittäminen, yritysyhteistyön kehittäminen sekä kierrätyspajapilotointi.
Perusteena hankesuunnitelman päivittämiseen on SOTE-uudistus,
TEPA- uudistus (TE-palveluiden siirto kuntiin vuoden 2024 aikana)
sekä oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen. Hankkeessa
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on tarkoitus keskittyä ensisijaisesti niihin kokonaisuuksiin, jotka uudistuksien jälkeenkin ovat kuntien järjestämisvastuulla olevia toimintoja.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.9.2021 § 408 asettanut toimikaudekseen työtoimikunnan käsittelemään työllistämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyviä asioita sekä toimimaan eri osapuolten yhteistyöelimenä työllisyyden hoitoon liittyvissä asioissa. Tiiviin yhteistyön,
kokonaisvaltaisen järjestelmällisen kehittämistyön sekä päällekkäisen työn ehkäisemisen näkökulmasta olisi perusteltua lisätä työtoimikunnan kokoonpanoon Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan
kehittämishankkeen projektipäällikkö Sanna Kuusela.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää täydentää 14.9.2021 asetetun työtoimikunnan kokoonpanoa siten, että työtoimikuntaan nimetään olemassa
olevien jäsenten lisäksi Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan
kehittämishankkeen projektipäällikkö Sanna Kuusela.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaminen
254/01.01.01/2021
Khall 01.02.2022 § 39
(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)
Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 135 valinnut Kittilän kunnanjohtajaksi sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden lisensiaatti Jari Rantapelkosen.
Kunnanvaltuuston päätöksestä ei ole tehty säädetyssä ajassa valitusta, joten kunnanjohtajan virkavaali on saanut lainvoiman.
Jari Rantapelkonen on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen
23.12.2021 terveydentilastaan. Hän on ilmoittanut viran vastaanotosta 26.1.2022 ja virantoimitus alkaa 1.2.2022.
Kunnanjohtajan ollessa asiassa esteellinen tämän asian esittelijänä
on hallintojohtaja.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtajan virkavaalin.
Päätös:
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi, koska asia koskee häntä. Rantapelkonen oli
poissa kokouksesta klo 14.24-14.26.
Esittelijänä tämän asian osalta toimi hallintojohtaja Sanna Ylinampa.
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 40

2/2022

33

01.02.2022

Sivistystoimenjohtajan virkavaalin vahvistaminen
364/01.01.01/2021
Khall 01.02.2022 § 40
(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)
Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 142 valinnut Kittilän kunnan sivistystoimenjohtajaksi oikeustieteen maisteri,
kasvatustieteiden maisteri Jutta Hartojoen.
Kunnanvaltuuston päätöksestä ei ole tehty säädetyssä ajassa valitusta, joten sivistystoimenjohtajan virkavaali on saanut lainvoiman.
Jutta Hartojoki on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen. Hartojoki on ilmoittanut viran
vastaanotosta 28.12.2021 ja virantoimitus on alkanut 3.1.2022.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää vahvistaa sivistystoimenjohtajan virkavaalin.
Päätös:
Hallintojohtaja Sanna Ylinampa ilmoitti olevansa esteellinen tämän
asian käsittelyssä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi. Ylinampa oli poissa kokouksesta klo 14.28-14.30.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.
Esitys hyväksyttiin.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
§:t 26 - 28, 34 - 36, 39 ja 40
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

Muutoksenhakukielto
§ 30
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus
§:t 29, 31 - 33, 37 ja 38
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/Kunnanhallitus
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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