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Kunnanhallituksen kokous 
 
Aika  ma 27.4.2020 klo 15.00–18.55 
 
Paikka  sähköinen kokous 
 
Läsnä  Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja (80–82 ja 84–96 §) 
 Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja (80–83 ja 85–94 §) 
 Manu Friman  ” 
 Minna Back-Tolonen jäsen 
 Jukka Korhonen ” 
 Anneli Kuortti ” 
 Heikki Pöyskö ” 
 
 Hannaleena Huhtamäki valtuuston puheenjohtaja 
 Laura Enbuska-Mäki kunnanjohtaja, esittelijä 

Katri Rantakokko hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 Henna Takala sosiaalijohtaja (92 §) 
 
Poissa – 
  
Laillisuus ja päätös- todettiin (80 §) 
valtaisuus 
 
Asiat 80–96 § 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 
 
 

Anne-Mari Keimiöniemi  Katri Rantakokko 
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus ma 4.5.2020, kunnantalo 
 
 
 
  
 Anneli Kuortti  Heikki Pöyskö 
 
Pöytäkirja yleisesti Pöytäkirja laitetaan nähtäväksi kunnan verkkosivuille ti 5.5.2020. 
nähtävänä 
  
 
 
 Katri Rantakokko 

pöytäkirjanpitäjä 
  



Muonion kunta   Esityslista/  7/2020 112 
Kunnanhallitus   Pöytäkirja 
    
    27.4.2020 
 
 
  
 
Asialista 

   

80 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

81 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 

82 § Kihlangin koulun myyminen 

 

83 § Vesiosuuskunta Aarian lainatakauksen tilanne 

 

84 § Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen 1.1.2021 alkaen 

 

85 § Tiealueen osittainen haltuunotto, Ollintie 

 

86 § Talouden toteutuma 1.1.–31.3.2020 

 

87 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

88 § Kerässiepin kyläyhdistyksen avustushakemus 

 

89 § Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen  

 

90 § Poikkeamislupahakemus, Olos 

 

91 § Poikkeamislupahakemus, Olos 

 

92 § Henkilöstöasia 

 

93 § Sitoutuminen LapIT Oy:n järjestämään Microsoft käyttöoikeuksien jakelu- ja  

hallintapalveluiden yhteishankintaan 

 

94 § Kunnanjohtajan katsaus 

 

95 § Muut asiat 

 

96 § Kokouksen päättäminen 
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80 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka sisältää 
tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten 
kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voi-
massa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä 
koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toi-
mielimissä (90 §).  
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mah-
dollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään 
kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, 
että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille 
ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä 
tavalla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on hallituksen ko-
kouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosääntö 93 §) 
 
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsut-
tava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin 
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 
Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka pöytäkirjanpitäjä voi luottamushen-
kilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalaki 103 §). 
 
Hallitus päätti 27.6.2017 pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti 
neljäntenä maanantaina klo 15 alkaen kunnantalossa. Valtuusto hyväksyi 
23.3.2020 § 16, että toimielin voi pitää sähköisen kokouksen. Kokous kut-
sutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää 
ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää 
koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta 
varten laaditaan esityslista, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, 
valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tie-
dotusvälineille tai näille ilmoitetaan esityslistan julkaisemisesta kunnan 
verkkosivuilla. Kutsu ja esityslista toimitetaan sähköisesti. Esityslista jul-
kaistaan kunnan verkkosivuilla.  
 
Kokouskutsu on toimitettu 14.4.2020, asialista 22.4.2020 ja esityslista 
23.4.2020 sähköpostitse. 

 
Pj. Puheenjohtaja totesi läsnä olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä 

kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 
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81 § 
Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 

 
Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymä hallintosääntö sisältää tar-
peelliset määräykset mm. pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja näh-
tävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkaste-
taan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Kunnanhallitus päätti 23.2.2015, että kaksi jäsentä tarkastaa pöytäkirjan 
kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös 
etätarkastuksen. Hallintosäännön mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa 
ja tarkastaa myös sähköisesti.  

 
 Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Anneli Kuorttin ja Heikki Pöyskön. 
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82 § 

Kihlangin koulun myyminen 

Dnro 61/3.4.2017, 18/8.2.2017, 103/23.5.2019 

 

Kunta omistaa Kihlangissa kaksi maa-aluetta, joilla sijaitsee entisen kylä-

koulu ja muita rakennuksia. Koulu on rakennettu 1950-luvulla ja sitä on 

laajennettu ja peruskorjattu 1969 ja 1992. Rakennuksissa on koulutilojen 

lisäksi mm. kaksi vuokrahuoneistoa 3 h+k ja 2 h+k. Maa-alueiden pinta-alat 

ovat yhteensä n. 17 800 m2. 

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt Kihlangin koulurakennusta useammassa 

kokouksessa ja todennut mm. 22.5.2019 § 52, että koulurakennus on pe-

ruskorjauksen tarpeessa, joten korjausta varten on varattava määrärahaa 

tai rakennuksesta voitaisiin luopua.  

 

Varsinainen koulurakennus on kylälaisten käytössä ilman korvausta ja 

kunta on saanut vuonna 2019 koululla sijaitsevista huoneistoista yhteensä 

6 264 euroa vuokratuloa. Rakennuksen menot olivat viime vuonna 12 220 

euroa, joten toimintakate oli –5 955 ja vuonna 2018 se oli –10 838 euroa. 

Kunnanhallitus päätti korottaa vuokra-asuntojen minimivuokratasoa 

21.10.2019 § 263 ja korotettu vuokra tulee voimaan viimeistään 1.6.2020 

alkaen. Rakennus on heikossa kunnossa ja vuosittaiset korjauskustannuk-

set tulevat kasvamaan.  

 

Etelä-Muonion kylätoimikunnalta on 1.10.2019 tiedusteltu, onko sillä kiin-

nostusta ostaa koulurakennus ja n. 10 000 m2:n määräala koulurakennuk-

sen ympäriltä. Saadun vastauksen mukaan kylätoimikunnalla ei ole mah-

dollisuutta ostaa ja ylläpitää ko. kiinteistöä.  

 

Tapojärven, Kaalamanimen ja Kihlangin asukkaat ovat vedonneet 

(14.3.2018 ja 18.10.2019) hallituksen jäseniin ja luottamushenkilöihin, jotta 

koulua ei myytäisi ja kyläläiset voisivat jatkaa sen käyttöä entisellään. En-

simmäisen vetoomuksen liitteenä 101 allekirjoitusta myymistä vastaan.  

Kyläläiset esittävät rakennuksen kuntotarkastuksen teettämistä ja mm. ka-

ton korjaamista. Vetoomuksessa todetaan, että alueella ei ole saatavilla 

kunnan palveluista muita kuin kansalaisopisto, kirjastoauto ja kotipalvelu. 

Matkaa kuntakeskukseen on 42–65 km ja lähimpään kauppaan Kolarissa 

30 km.  

 

Kuntaan on vuonna 2017 saapunut (Dnro 61/3.4.2017) yksittäinen ostotar-

jous koulukiinteistöstä ja siinä todettiin, että ostaja voisi jatkaa vuokrasopi-

muksia silloisten vuokralaisten kanssa mahdollisen myynnin jälkeen.  

 

Loppusyksyllä 2019 kunnanjohtaja, sivistystoimen osastopäällikkö ja luot-

tamushenkilöitä kävi Kihlangin koululla keskustelemassa kyläläisten 

kanssa talon käytöstä ja tulevaisuuden näkymistä; kyläläiset ovat toimitta-

neet myös listausta em. toiminnoista sekä kehittämisvisioista.  
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Tammikuussa 2020 elinkeinolautakunta kävi vuoropuhelua Etelä-Muonion 

kylien jäsenten kanssa koulukiinteistöstä; ylläpitokulujen kattamisesta,  

peruskorjaustarpeista, erilaisista käyttötarpeista sekä mahdollisesta ky-

läyhdistyspohjaisesta toimintamuodosta. Etelä-Muonion kylätoimikunta on 

ilmaissut tahtotilaksi vuoropuhelujen jälkeen edelleen sen, että kunta jat-

kaisi koulun ylläpitoa ja tarjoaisi tiloja kyläläisten käyttöön.  

 

Kihlangin koulukiinteistö ei ole ollut mukana syksyllä 2019 tehdyssä kiin-

teistöselvityksessä. 

 

Mahdollista myyntipäätöstä tehtäessä kunnan on huomioitava tasa-arvoi-

nen menettelytapa ko. kiinteistöjen kohtelun osalta sekä kunnan taloudelli-

nen tilanne. 

 

Hallintosäännön mukaan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää val-

tuusto.  

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

- Kihlangin koulukiinteistö asetetaan julkisesti myyntiin (kaksi maa- 

aluetta ja rakennukset) ja  

- se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppahinnan, määritte-

lemään kaupan ehdot ja tekemään kaupan.  

Muutettu  kunnanjohtaja 

ehdotus Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. Asiaan liittyy vielä sellaisia 

seikkoja, jotka tulee selvittää ennen mahdollista myymistä.  

 

Päätös Hallitus keskusteli kiinteistöstä ja hyväksyi kunnanjohtajan muutetun  

ehdotuksen. 
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83 § 
Vesiosuuskunta Aarian lainatakauksen tilanne 
Dnro 110/31.5.2019 

 

 Kunnanhallitus 27.1.2020, 4 § 

 Kunnanhallitus 10.2.2020, 32 § 

 Kunnanhallitus 17.2.2020, 43 § 

 Kunnanvaltuusto 17.2.2020, 3 § 

— — 

 

 Kunnanhallitus 27.4.2020, 83 § 

Valtuusto myönsi Vesiosuuskunta Aarialle 17.2.2020 § 3 lainantakauksen 

ja valtuutti hallituksen päättämään tarkemmin ehdoista. Valtuusto päätti, 

että takauksen ehdoista tulee tehdä selkeitä ja edellytetään, että 

 osuuskunta osoittaa taloudellisen toimintansa olevan kestävää  

 osuuskunta tekee hakemuksen vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksy-

misestä  

 osuuskunta toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausun-

non kuntaan  

 määritellään takauksen aika ja takausprovisio sekä  

 määritellään riittävä vastavakuus ja mahdollinen kiinnitys.  

Tekninen lautakunta on 25.2.2020 § 16 käsitellyt vesiosuuskunnan liittymä-

lupa- ja hinnoittelupyyntöä vesihuoltolaitokselta. Liittymismaksulla katetaan 

Muonio-Särkijärvi välisen viemäriverkoston/yhdysvesiputken rakentami-

sesta aiheutuneita kustannuksia. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja 

edelleen valtuustolle 

 vesiosuuskunnan liittymismaksuun 60 %:n alennusta kunnan vesihuol-

totaksassa määrättyyn sillä perusteella, että vesiosuuskunta rakentaa 

omakustanteisesti vesi- ja viemäriverkoston alueellaan,  

 Kirkonkylän vesihuoltolaitoksen taksaan 1.3 Liittymismaksu –kohdan 

määräytymisperustetta tarkennettavaksi lisäämällä taksaan kohtaan 

”k= kiinteistönmukainen kerroin” uudet kiinteistötyypit  

 matkailua palveleva rakennus 7 ja  

 lomarakennus 10.  

 muilta osin noudatetaan kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa ja Särkijär-

ven perusmaksuhintoja.  

Kuntaliitto on laatinut kattavan aineiston vesiosuuskunnista osana Vesi-

osuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat –projektia. Aineisto on 

saatavilla https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/vesi-

huolto/vesiosuuskunnat. Taloudellisten toimintaedellytyksien arvioinnissa 

(taloudellinen kestävyys) tarkastellaan taloussuunnitelmaa, verkostoalueen 

liittyjämäärää sekä suunniteltua taksaa, liittyjämäärän todenmukaisuutta, 

arvioituja kuluja ja tuottoja sekä maksujen kustannusten kattavuutta.  

 

  

https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/vesihuolto/vesiosuuskunnat
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/vesihuolto/vesiosuuskunnat
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Kunnanjohtaja on 3.3.2020 pyytänyt vesiosuuskunnalta lisäselvityksiä halli-

tuksen lainantakausvalmistelua ja kestävän talouden arvioimista varten: 

1. selvityksen siitä, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuul-
laan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti, 

2. selvityksen siitä, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät 
vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi, 

3. päivitetyt ja tarkistetut talouslaskelmat, joissa on mukana kaikki tulo- ja 
menoerät (vrt. osuuskunnan liittymä- ja hinnoittelupyyntö vesihuoltolai-
toksesta, tekninen lautakunta 25.2.2020 § 16) ja 

4. muut mahdolliset päivitykset, esim. liittymissopimuksiin. 
 

Vesiosuuskunta Aaria ei ole ollut tyytyväinen teknisen lautakunnan 

25.2.2020 § 16 päätökseen liittymälupa- ja hinnoittelupyynnöstä ja on 

17.4.2020 toimittanut esityksen vesihuoltopalveluiden ostamisesta kun-

nalta. Em. esityksen mukana on päivitetyt kassavirtalaskelmat, jotka  

pohjautuvat niin ikään vesiosuuskunnan omaan esitykseen.  

 

Vesiosuuskunta Aaria esittää Muonion kunnalle seuraavia liittymisehtoja ja 

maksuja liittymisestä kunnan vesihuoltoverkostoon: 

 liittymismaksua kunnan verkkoon ei peritä toiminnan yleishyödyllisyy-

den ja matkailun infrastruktuurin kehittymisen vuoksi, 

 perusmaksut (2 kpl) ovat samat kuin Särkijärvellä (1.5.2020 alkaen vesi 

80,99 ja viemäri 80,99 euroa vuodessa, alv. 0%), 

 käyttömaksut ovat 40 % Särkijärven kuluttajahinnoista (1.5.2020  

alkaen vesi 0,68 ja jätevesi 0,96 euroa/m3, alv. 0 %) ja  

 liitoskohdan ylläpito kunnan verkkoon on kunnan vastuulla.  

Vesiosuuskunta esittää, että käyttömaksujen tukkuhinnoittelu mahdollistaa 

verkoston rakentamisen, ylläpidon ja kehittämisen siten, etteivät osuuskun-

nan jäsenet ja asiakkaat joudu maksamaan kohtuuttomia vesi- ja viemäri-

maksuja, mikä osaltaan auttaa matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehitty-

mistä alueella.  

 

Kunnanhallituksen tulee määritellä takausehdot valtuuston edellyttämällä 

tavalla ja tässä vaiheessa seuraavien ehtojen tulee täyttyä:  

1. Osuuskunta osoittaa taloudellisen toimintansa olevan kestävää:  

 Vesiosuuskunta Aarian päivitetyt talouslukemat (17.4.) perustuvat sen 

omaan ehdotukseen liittymismaksuista ja ehdoista, ei teknisen lauta-

kunnan esitykseen kunnanhallitukselle. Jotta kunnanhallitus voi arvi-

oida osuuskunnan taloudellisen toiminnan kestävyyttä, teknisen lauta-

kunnan on vielä käsiteltävä asia. 

 

2. Osuuskunta tekee hakemuksen vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksy-

misestä: 

 Hakemusta vesihuollon toiminta-alueeksi ei ole 22.4.2020 mennessä 

saapunut kunnan kirjaamoon.  
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Lisäksi ehtoihin tultaneen kirjaamaan seuraavat 

 

3. Osuuskunta toimittaa vuosittain tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausun-

non kuntaan  

 

4. Määritellään takauksen aika ja takausprovisio: 

 

 Kunnan takaus myönnetään 10 vuoden laina-ajalle ja takausprovisio on 

0,5 %. 

 

5. Määritellään riittävä vastavakuus ja mahdollinen kiinnitys 

 Vastavakuudeksi määritellään yrityskiinnitys Vesiosuuskunta Aarian 

elinkeinotoimintaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta (yrityskiinnitys-

laki 3 §, kiinnityskelpoinen omaisuus).  

Lainatakauksen ehtojen valmistelua jatketaan, kun saadaan teknisen lau-

takunnan kannanotto ja mahdollinen uusi/täydennetty esitys vesiosuuskun-

nan 17.4.2020 lähettämään esitykseen liittymisehdoista ja taksoista. 

 
Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. 
  

Päätös  Anne-Mari Keimiöniemi ilmoitti olevansa esteellinen (edustusjäävi, hallinto-

laki § 28.1) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Petteri 

Hirsikangas toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. 

 

 Hallitus keskusteli lainatakauksen valmistelun tilanteesta ja hyväksyi  

esittelijän ehdotuksen.  
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84 § 
Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen 1.1.2021 alkaen 
 

Terveydenhuoltolain 18 § 1. ja 2. mom. mukaan kunnan on järjestettävä 

alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työter-

veyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveys-

huoltopalvelut. Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja 

muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä 

ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.  

 

Työterveyshuoltolain 4 § mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjes-

tettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen 

ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuu-

den, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveys-

huoltolain 14 § mukaan työnantaja voi 12 §:ssä tarkoitettujen palvelujen 

lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalve-

luja.  

 

Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, 

työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutok-

sista johtuva tarve edellyttää, siten kuin laissa säädetään. 

 

Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työ-

tään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla 

annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kunta voi sopia 

alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus 

järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuolto-

lain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. 

Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa  

työtään tekevän kanssa. Lapin sairaanhoitopiiri on vastannut kunnan ter-

veydenhuollon palveluiden järjestämisestä 10/2017 lähtien. Työnantajat ja 

yrittäjät viime kädessä kuitenkin itse valitsevat palveluntuottajansa. 

  
Hankintalain 25 §:n mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa 
on 400 000 euroa lain liitteen 1–4 kohdassa tarkoitetuissa sosiaali- ja ter-
veyspalveluja koskevissa hankinnoissa. Työterveyshuollon yhteisen han-
kintanimikkeistön mukaan (CPV) se kuuluu terveydenhuollon palveluihin 
(85147000-1).  Kunnan työterveyshuollon palvelujen kustannukset eivät 
nouse hankintajakson aikana yli 400 000 euron kynnysarvon, joten kunnan 
oma hankintamenettely on riittävä.   
 
Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan yt-ryhmälle ja asia esitellään ryhmän 
seuraavassa kokouksessa henkilöstön edustajille. 
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus pyytää tarjouksia henkilöstön kokonaisvaltaisesta työter-
veyshuollosta.  

 
Tarjousta pyydetään ajalle 1.1.2021–31.12.2023 siten, että tehtävään  
sopimukseen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2024–
31.12.2024 ja 1.1.2025–31.12.2025. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan  
internet-sivuilla. 

 
Tarjouspyynnön ehtona on mm. palvelun saatavuus kunnan keskustan  
alueella.  

 
Päätös Anne-Mari Keimiöniemi palasi kokoukseen ja Petteri Hirsikangas poistui 

kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.  
 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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85 § 

Tiealueen osittainen haltuunotto, Ollintie 

Dnro 12/21.1.2020 

 

Puthaanrannantien 34 A ja 34 B kiinteistöjen omistajat ovat 21.1.2019  

tehneet aloitteen, että kunta rakentaisi tien kiinteistöille. Nykyisessä tilan-

teessa toiselle kiinteistölle kuljetaan ensimmäisen kiinteistön pihan läpi.  

 

Kirkonkylälle vahvistetussa asemakaavassa Ollintie on merkitty ko. kiinteis-

töjen vaikutusalueelle. Tätä kaavatietä on rakennettu n. 30 metriä kaavaan 

merkityn tien toisesta päästä ja muilta osin tie on rakentamatta.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta saa kiinteistötoimituksella il-

man erityistä lupaa omistukseensa katualueen asemakaava-alueelta kun 

em. katualuetta aletaan rakentaa tai muutoin tarvitaan käytettäväksi. Alu-

eesta maksetaan korvaus kiinteistönomistajille. (MRL 94–96.1 ja 104 §)  

 

Tekninen lautakunta esittää 24.3.2020 § 24 kunnanhallitukselle mm. että 

se päättää käynnistää katualueen haltuunoton ja hakee kiinteistötoimitusta.  

 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan to-

teuttamista varten tarvittavien alueiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja 

lunastamista koskevista asioista.  

 

Esityslistan ohessa toimitetaan kartta, johon on merkitty luonnos Ollintien 

osittaisesta toteuttamisesta. Haltuun otettavan alueen pinta-ala on n. 2 000 

m2. 

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus päättää  

- käynnistää Ollintieltä katualueelta haltuunoton (n. 2 000 m2) asemakaa-

vaan merkityn tien rakentamiseksi kiinteistöille Puthaanrannantie 34 A– 

C sekä  

- hakea kiinteistötoimitusta yleisen alueen lohkomiseksi Kirkonkylän  

asemakaava-alueelle merkityn Ollintien alueelta. 

 

Päätös  Petteri Hirsikangas palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.  

 

 Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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86 § 
Talouden toteutuma 1.1.–31.3.2020 
 

Taloussihteeri on tehnyt laskelmat talousarvion toteutumisesta 1.1.–
31.3.2020. Toteuman tulisi olla tältä ajalta noin 25 % tasaisen toteutumisen 
mukaan.  
 
Laskelmissa on tarkasteltu käyttötalouden ja investointien toteutumista  
sitovilla tasoilla sekä tuloslaskelman ja rahoituslaskelman toteutumista. 
   
Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate nettona on toteutunut seuraa-
vasti: 
 

 tarkastuslautakunta 13,2 % 

 kunnanhallitus 32,1 % (menot tot. 28,0 % ja tulot 4,9 %) 

 maaseutulautakunta 170,3 % (menot tot. 25,5 % ja tulot 0 %)  

 elinkeinolautakunta 20,7 %  

 sosiaalilautakunta 21,5 % 

 sivistyslautakunta 22,5 % 

 tekninen lautakunta 34,6 % (menot tot. 21,7 % ja tulot 16,5 %). 
  

Investointeja on toteutunut bruttona 33 500 ja nettona 27 000 euroa, joka 
on noin 1 % vuoden 2020 hyväksytystä investointibudjetista. Talousarvion 
investointibudjetti on 2 778 000 euroa. Investointibudjetin suurin yksittäinen 
hanke on palveluasumisyksikön rakentaminen 1,7 milj. euroa. 
 
Käyttötalouden toimintakatteen toteutumisprosentti on 23,4 %. Talousarvi-
oon verrattaessa toimintakulut ovat toteutuneet 23,2 % ja toimintatuotot 
22,6 %. Toimintakate on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 % 
(94 616 euroa). 
 
Ulkoisia toimintatuottoja on tullut 156 400 ja -kuluja 61 800 euroa enem-
män kuin edellisenä vuonna. Tuottoja on kasvattanut valtiokonttorin rinta-
maveteraanien kotona asumista tukevaan palveluun kohdistettu tuki 
127 000 euroa. Kuluissa henkilöstökulut ovat kasvaneet 164 000 euroa 
edelliseen vuoteen ja talousarvioon verrattuna toteuma on 24 %. Ulkoiset 
palveluiden ostot ovat vähentyneet 85 500 euroa ja ne koostuvat lähinnä 
ostoihin kuntayhtymiltä. Kustannuksista puuttuu vielä Sodankylän kunnan 
alkuvuoden laskuttamaton eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan kustannus 
67 600 euroa. Muut menoerät ovat toteutuneet lähes vastaavasti kuin  
edellisenä vuonna. Tulojen kasvu ja palveluiden ostojen laskuttamaton erä 
parantavat toimintakatetta edelliseen vuoteen verrattuna.  

 
Verotulot ovat toteutuneet hieman ennakoitua paremmin talousarvioon  
verrattuna (25,8 %), kun huomioidaan, että kiinteistöverot tilitetään vasta 
syksyllä. Edelliseen vuoteen verrattuna verotuloja on tullut noin 90 000  
euroa enemmän. Kunnallisverotulon toteuma on 27,3 % ja yhteisöverotulon 
34,3 %.  
 
Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (25,1 %) ja 
noin 120 600 euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.  
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Vuosikate on talousarvioon verrattuna hieman parempi ja edelliseen vuo-
teen verrattuna n. 306 500 euroa parempi. Poistoja ei ole vielä kirjattu, 
mutta kolmen kuukauden poistot huomioiden tilikauden tulos on n. 376 000 
euroa ylijäämäinen. 
 
Talousarviossa on varauduttu 1,5 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostoon. 
Lainan nostoon on varauduttu, mikäli uuden palveluasumisyksikön rahoitus 
toteutetaan oman taseen kautta otetulla lainarahalla. Pitkäaikaista talousar-
violainaa ei ole nostettu kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ja van-
hoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti 347 500 eurolla. Kuntarahoi-
tuksen kuntatodistusta on saman verran kuin tilinpäätöksessä 3,0 milj.  
euroa.  
 
Esityslistan ohessa toimitetaan kopiot laskelmista. 
 

Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2020 
tammi–maaliskuun osalta. 
 

Päätös Hallitus keskusteli laajasti tilanteesta ja mm. koronaviruksen vaikutuksesta 
kunnan talouteen. 

 

  Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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87 § 

Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

  Kunnanvaltuusto kokoontui 17.2.2020, jolloin se  

- hyväksyi Vesiosuukunta Aarian lainatakauksen, 

- hyväksyi maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen, 

- myönsi eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, 

- valitsi tarkastuslautakuntaan jäsenen, 

- nimesi jäsenen ja varajäsenen ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alu-

een ympäristöjaostoon ja  

- päätti vuoden 2020 kokousajoista. 

Muutoksenhakuaika on päättynyt 3.4.2020. 

 

Valtuusto kokoontui myös 23.3.2020, jolloin se 

- päätti kolmen aloitteen loppuun käsittelystä ja merkitsi aloiteluettelon 

tiedoksi, 

- hyväksyi määräaikaisen yhteisen lastenvalvojan viran perustamisen 

Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Pellon kuntien kanssa ja  

- hyväksyi hallintosääntömuutoksen toimielinten sähköisistä kokouksista. 

Muutoksenhakuaika päättyy 8.5.2020. 

 

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsi-
teltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen 
on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle lail-
lisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä 
perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. 
 
Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, 
mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muu-
toksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen 
oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, 
että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei vali-
tuksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.  
 
Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuus-
ton kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 
143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytän-
töönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa va-
lituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös 
täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.  
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Ehdotus kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 17.2.2020 ja 23.3.2020 kokousten 
päätökset ovat laillisessa järjestyksessä syntyneitä ja päättää panna ne 
täytäntöön. 23.3. kokouksen päätösten täytäntöönpano ei tee mahdollista 
muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

 
 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  
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88 § 

Kerässiepin kyläyhdistyksen avustushakemus 

Dnro 40/6.4.2020 

 

Kunta on vuosittain myöntänyt kyläyhdistykselle vapautuksen kiinteistöve-

ron maksamisesta kylätalon osalta ennen vuotta 2019, mutta kunnanval-

tuusto päätti 29.10.2018 § 48 siirtää toimivallan kunnallis- ja kiinteistöve-

rosta vapauttamisesta verohallinnolle vuosille 2019–2021. 

 

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat yleishyödyllisten yhteisöjen 

rakennuksille ja maapohjalle vuonna 2020 ovat 0,00-2,00 %. Kunnassa ei 

ole tehty erillistä päätöstä em. yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiin-

teistöjen osalta, joten näihin sovelletaan muiden asuinrakennusten vero-

prosenttia ja tänä vuonna se on 1,05 %. 

 

Kerässiepin kyläyhdistys hakee avustusta veron maksamiseen 781,58  

euroa vuoden 2020 kiinteistöveropäätöksen mukaisesti. 

 

 Ehdotus kunnanjohtaja 

Kunnanhallitus myöntää Kerässiepin kyläyhdistykselle avustusta 781,58 

euroa kiinteistöveron maksamista varten. 

 

 Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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89 § 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen  

Dnro 44/27.3.2020 

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (Lapeco) pitää yhtymäkokouksensa kevään 

aikana ja kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheen-

johtaja ja varapuheenjohtaja kaudelle 1.6.2020-31.5.2022.  

 

Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kuntayhtymän hallituk-

seen. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän 

jäsentä, yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta ja hänelle henkilökohtainen  

varajäsen. 

 

Hallituskausi on kaksi vuotta ja puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä 

kustakin jäsenkunnasta vuorotellen hallituskaudeksi kerrallaan.  

 

Nimettäessä kunnan edustajaa tulee huomioida Tasa-arvoL 4a §, jonka 

mukaan mm. kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä 

tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 

erityisistä syistä muuta johdu.  

 

Aikaisemmin ilmoitettu yhtymäkokous (29.4.2020) on siirretty pidettäväksi 

myöhäisempänä ajankohtana.  

 

Ehdotus  kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus esittää nimettäväksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän  

hallitukseen varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

Päätös  Kunnanhallitus esittää Lapin Jätehuolto kuntayhtymäkokoukselle hallituk-

seen nimettäviksi varsinaiseksi jäseneksi Manu Frimanin ja varajäseneksi 

Pirkko Rauhalan. 
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90 § 

Poikkeamislupahakemus, Olos 

Dnro 45/27.4.2020 

   

Kiinteistön 498–401–293–54 RA 15/1 (1 856 m²) tontin omistaja hakee  

lupaa poiketa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä; rakennusta ei saa  

rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). 1,5 –kerroksinen 

omakotitalo (122 m²) ja talousrakennus (65 m²) halutaan sijoittaa Oloksen 

rakennuskaavan ja rakennuskaavan muutoksen lomarakennusten kortteli-

alueeksi (AR1) varatulle alueelle. Samalla haetaan lupaa rakennusoikeu-

den ylitykselle. 

Poikkeamislupahakemuksen rakennuspaikka sijaitsee kirkonkylältä noin 6 

kilometriä kaakkoon Oloksen rakennuskaavan ja rakennuskaavan muutok-

sen alueella korttelissa 15 ja tontilla 1, ETRS-TM35FIN N:7539131 E: 

365944. 

 

Hakija on perustellut hakemustaan mm. seuraavasti: 

 

1. Kaavassa alue merkattu RA1 Lomarakennusten rakentamisalueeksi. 
Rakennettava talo olisi omakotitalo.  

 

Perustelu: Alue soveltuu hyvin myös vakinaisen asumisen alueeksi, 

koska alueella on jo muitakin vakinaisessa asumisessa olevia taloja. 

Alueella on myös infrastruktuuri valmiina. Sijainniltaan alue on myös 

vakinaiseen asumiseen hyvin soveltuva. 

 
2. Rakennusoikeuden ylittäminen 

Kaavanmukainen rakennusoikeus on lämpimän tilan osalta 100 m2 ja 

kylmää tilaa jota ei lueta rakennusoikeudeksi saa olla puolet asuinra-

kennuksen toteutetusta kerrosalasta. 

 

Perustelu: Rakennettavassa talossa ja talousrakennuksessa on yh-

teensä lämmintä kerrosalaa 129,5 m2 ja kylmää kerros-alaa 54 m2. 

Asuinrakennuksen kerrosala on 118,5 m2 ja autotallin kerrosala on 65 

m², josta lämmintä kerrosalaa on 11 m2. Rakennukset on suunniteltu 

siten, että ne istuvat ympäristöön hyvin. Rakennuksien julkisivut on 

tehty tien puolelle näkyviltä osilta näyttämään mahdollisimman pieneltä 

ja sopusuhtaisilta. Rakennukset on suunniteltu siten että niihin saa-

daan nykypäivän mukaiset tilat mahdollisimman pieneen pinta-alaan. 

 
3. Autokatoksen ja muun kylmäntilan yhteenlasketun pinta-alan ylittämi-

nen ja autokatoksen rakentaminen kylmäksi autotalliksi. Autotalli raken-
nettaisiin 65 m2 suuruiseksi jossa lämmintä kerrosalaa olisi 11 m2.  
Kaavassa todetaan, että saa rakentaa autokatoksen, mutta nyt raken-
nettaisiin kylmä autotalli.  
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Perustelu: Rakennukset on suunniteltu siten että päärakennuksen koko 

ei suurenisi liikaa ja sen takia lämmintä varasto / toimistotilaa on siir-

retty talousrakennukseen. Autokatos on muutettu kylmäksi autotalliksi, 

jotta säilytettävät tavarat, kelkat ja auto olisi suljettavien ovien takana. 

Silloin tavaroista ei olisi häiriötä naapurustoon, kun ne eivät ole nä-

kösällä katoksessa. Alueella on muitakin autokatoksia, joista on raken-

nettu kylmiä talleja ja nyt rakennettava talli sopisi hyvin alueella ole-

vaan rakennuskantaan. 

 

Rajanaapurit kiinteistöjen Olos 101:1, Konkelo 293:158 ja RA 15/2 293:55 

ovat huomauttaneet hakemuksesta mm. seuraavaa: 

 

Olos 100:1 

”Huomautamme, että rakennushanke ei ole kaavan mukainen; raken-

nusoikeuden ylitys kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta 100 kr-m2, 

2-kerros rakentaminen, kaavamääräysten mukaan puolitoistakerrosta 

sallitaan, lisäksi autotalli” 

 

Konkelo 293:158 

”Teemme huomautuksen yllä mainittuun poikkeamis- ja rakennuslupa-

hakemukseen, koska haettu lupa ylittää huomattavasti rakennusoikeu-

den tontilla. Ko. ylitys vaatisi kahden tontin omistamista rakentamista 

varten. Rakennukset myös poikkeavat nykyisestä alueen rakennuskan-

nasta, jotka ovat vapaa-ajan asunnoiksi rakennettuja ja kooltaan 60-

100 m2.” 

 

RA 15/2 293:55 

”Vastustan kiinteistölle 498-401-293-54 haettavaa poikkeuslupaa. Olen 

sitä mieltä, että tontti ja kyseinen alue ei sovellu omakoti asumiseen ja 

mielestäni omakotitalo ei sovi mökki alueelle. Poikkeama rakennus 

alasta on liian suuri isoja rakennuksia pienelle tontille ei hyvä.” 

 

Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen 

tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.  

 

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-

suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita  

vaikutuksia (MRL 171.2 §). 

Lapin lääninhallitus on 28.2.1989 vahvistanut alueella voimassa olevan 

asemakaavan.  
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Erillispientalojen rakentamista varten kaavaan on varattu yksi kortteli (kort-

teli nro 1), joka sisältää kaikkiaan neljä jo rakennettua tonttia. Lomaraken-

nusten korttelialueelle on ollut kiinnostusta rakentaa erillispientaloja enem-

män kuin kaavassa on sallittu ja kunta on niiden rakentamiseksi myöntänyt 

jo aiemmin käyttötarkoituksen muutosta koskevia poikkeuslupia vakituista 

asumista varten.  

 

Hanke ei ole kaavan mukainen kaikilta osin ja sen vuoksi nyt kysymyk-

sessä on poikkeamislupahakemus, jolla haetaan poikkeusta alueen kaava-

määräyksistä. Rakennusoikeuden ylitystä 30 m² (30 %) voidaan pitää koh-

tuullisena, kun huomioidaan RA tonttien suhteellisen pieni rakennusoikeus 

(100 m²). Rakennusoikeutta laskettaessa on huomioitu asuinrakennuksen 

ulkoseinävähennys (3 m²) ja kylmäntilan osuus (54 m²). Kerroskorkeus on 

asemakaavan mukainen (puolitoista kerrosta). Sellaista autokatoksen ja 

muun kylmän tilan yhteenlaskettua pinta-alaa, jota ei lueta rakennusoikeu-

deksi saa kullakin rakennuspaikalla olla enintään puolet asuinrakennuksen 

toteutetusta kerrosalasta. Normaalia vakituista asumista ei voida pitää 

merkittävässä määrin ympäristöhäiriötä tuottavana. Tontin kokoa (1 856 

m²) voidaan pitää riittävänä vakituiseen asumiseen ja tarvittavat tilat piha-

alueelle voidaan järjestää (esim. autopaikat, jätehuollon tilat). Kunnallistek-

niikka on alueelle valmiiksi rakennettuna. Hakija on pyrkinyt suunnittele-

maan rakennuksista mahdollisimman sopusuhtaisia, niin että ne eivät erot-

tuisi muusta rakennuskannasta merkittävästi. 

 

Valmistelija Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki 

puh. 0400 193 790 

Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain 58.1 

§:stä 1,5 -kerroksisen 122 m² omakotitalon ja talousrakennuksen 65 m² 

joka sisältää kerrosalaan luettavaa lämmintä tilaa 11 m² ja lisäksi  raken-

nusoikeuteen lukematonta kylmää tilaa 54 m² sijoittamiseksi asemakaava-

määräyksistä poiketen; käyttötarkoituksen, tontin kerrosalan ylityksen 30 

kem²:llä (noin 30 %) sekä harjan suunnan osalta.  

 

Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen  

antopäivästä. 

 

Hakijalta peritään päätöksestä 650 euroa ja naapurien kuulemisesta  

45 euroa/naapuri rakennusvalvontataksan mukaisesti. 

 

Päätös annetaan 8.5.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi 

vuotta antopäivästä lukien. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (päätösyhteenveto liitteenä  

nro 11) 
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91 § 

Poikkeamislupahakemus, Olos 

Dnro 46/27.4.2020 

 

Kiinteistön 498-401-293-33 Jäniksentassu (1 599 m²) tontin omistaja  

hakee lupaa poiketa maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä, jossa todetaan, 

että rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoi-

tus). Oloksen rakennuskaavan ja rakennuskaavan muutoksen lomaraken-

nusten korttelialueeksi (AR1) varatulle alueelle halutaan rakentaa 1,5 –ker-

roksinen omakotitalo (135 m²) ja samalla haetaan lupaa rakennusoikeuden 

ylitykselle. 

Hakemuksen rakennuspaikka sijaitsee kirkonkylältä noin 6 kilometriä  

kaakkoon Oloksen rakennuskaavan ja rakennuskaavan muutoksen alu-

eella korttelissa 24 ja tontilla 2, ETRS-TM35FIN N:7538984 E: 365425. 

 

Hakija on perustellut hakemustaan mm. seuraavasti: 

”Alueelle on myönnetty useita poikkeamislupia loma-asunnon käyttötarkoi-

tuksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi. Alle 100 metrin etäisyydellä 

on 90-luvulla rakennusluvalla myönnetty vakituinen asunto RA-tontilla. 

Poikkeamista rakennusoikeuden ylitykseen haetaan, koska nykyisessä 

kaavassa on nykypäivän mittapuulla todella pienet rakennusoikeudet. 

Myös aiemmin myönnetty loma-asunto (Rakennuslupa 1996-54) on ollut 

kerrosalaltaan 87 m2 (nykyisen laskutavan mukaan 97 m2) ja paikalle on 

rakennettu perustukset tämän mukaan. Kylmän varastotilan sijoittamisella 

saunarakennukseen vältytään erillisen ulkovaraston rakentamiselta.”  

 

Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRA 86 §:n mukaisesti. 

 

Tekninen osasto puoltaa haetun poikkeamisen myöntämistä. Hakemuksen 

tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syitä.  

 

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnon-

suojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään raken-

tamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita  

vaikutuksia (MRL 171.2 §). 

Lapin lääninhallitus on 28.2.1989 vahvistanut alueella voimassa olevan 

asemakaavan.  

 

Erillispientalojen rakentamista varten kaavaan on varattu yksi kortteli (kort-

teli nro 1), joka sisältää kaikkiaan neljä jo rakennettua tonttia. Lomaraken-

nusten korttelialueelle on ollut kiinnostusta rakentaa erillispientaloja enem-

män kuin kaavassa on sallittu ja kunta on niiden rakentamiseksi myöntänyt 

jo aiemmin käyttötarkoituksen muutosta koskevia poikkeuslupia vakituista 

asumista varten.  
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Rakennusoikeuden ylitystä 23 m² (29 %) voidaan pitää kohtuullisena, kun 

huomioidaan RA tonttien suhteellisen pieni rakennusoikeus (80 m²).  

Rakennusoikeutta laskettaessa on huomioitu kylmän tilan osuus (32 m²).  

Sellaista autokatoksen ja muun kylmän tilan yhteenlaskettua pinta-alaa, 

jota ei lueta rakennusoikeudeksi saa kullakin rakennuspaikalla olla enin-

tään puolet asuinrakennuksen toteutetusta kerrosalasta. Rakennusval-

vonta on tulkinnut, että myöskään asuinrakennuksen yhteyteen toteutetta-

vaa kylmää tilaa ei lasketa rakennusoikeuteen. Normaalia vakituista asu-

mista ei voida pitää merkittävässä määrin ympäristöhäiriötä tuottavana. 

Tontin kokoa (1 599 m²) voidaan pitää riittävänä vakituiseen asumiseen ja 

tarvittavat tilat piha-alueelle voidaan järjestää (esim. autopaikat, jätehuol-

lon tilat). Kunnallistekniikka on alueelle valmiiksi rakennettuna.  

 

Valmistelija: Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja Hannu Hukki 

puh. 0400 193 790 

Ehdotus kunnanjohtaja  

Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain 58.1 

§:stä 1,5 -kerroksisen 135 m² omakotitalon, joka sisältää rakennusoikeu-

teen lukematonta kylmää tilaa 32 m², sijoittamisen asemakaavamääräyk-

sistä poiketen; käyttötarkoituksen ja tontin kerrosalan ylityksen 23 kem²:llä 

(noin 29 %) osalta.  

 

Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen  

antopäivästä. 

 

Hakijalta peritään päätöksestä 650 euroa ja naapurien kuulemisesta  

45 euroa/naapuri rakennusvalvontataksan mukaisesti. 

 

Päätös annetaan 8.5.2020 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi 

vuotta antopäivästä lukien. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. (päätösyhteenveto liitteenä  

nro 12) 
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94 § 

Lisäasia 

Sitoutuminen LapIT Oy:n järjestämään Microsoft  

käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalveluiden yhteishankintaan 

Dnro 39/3.4.2020 

 

LapIT Oy ilmoitti, että Microsoft lisenssien puitejärjestely päättyy 12/2020 

Kuntahankintojen ja Hanselin sopimuskannan uudelleenjärjestelyjen 

vuoksi, alkuperäinen enimmäissopimuskausi oli 16.1.2018–15.1.2022. 

Hansel valmistelee uutta kilpailutusta kaudelle 2020–2023 (2024) ja  

hankinta tulee vastaamaan edellisen sopimuksen sisältöä. Kuntaliiton  

Microsoft –kattosopimukset tulevat edelleen olemaan käytössä. 

 

Hankinta tulee sisältämään Microsoftin ohjelmistotuotteiden käyttöoikeudet 

kattavasti eri lisensointimallien mukaisesti. LapIT Oy on aiemmin tehnyt 

kilpailutukseen liittymisen ja muut käytännön tehtävät asiakkaittensa  

puolesta. Asiakkailta pyydetään 4.5.2020 mennessä sitoumusta yhteishan-

kintaan ja LapIT Oy:lle oikeutta antaa lisätietoja määristä Hanselille.  

Myöhemmin asiakas tekee oman sopimuksen Microsoftin kanssa.  

 

Ehdotus kunnanjohtaja 

  Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.  

 

Kunnanhallitus sitoutuu LapIt Oy:n järjestämään yhteishankintaan Hanse-

lilta Microsoft käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalveluista 2020–2023 

(2024). 

 

 Päätös Hallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi tässä kokouksessa. 

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 
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95 § 

Kunnanjohtajan katsaus 

 

Kunnanjohtaja käy katsauksessaan läpi mm. seuraavat asiat: 

 Kunnan elinkeinopalvelut koronaepidemiassa – tukitoimet yrittäjille 

(esim. vuokrat). 

 Oppilaskunta on tehnyt vetoomuksen kouluruoasta etäopetuksen 

ajalla. 

 Kunnan pienyritystukien käsittely ja tukien myöntämisen tilanne.  

 Tunturi-Lapin Kehitys ry:n ESR- hanke: Koronaexit -Yritysten  

koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet Tunturi-Lapissa.  

 Terveiset Tornionlaakson neuvoston kokouksesta. 

 Onnellisia luonnostaan –reittihankkeeseen myönnetty tukea. 

 Tulevaisuuden Lapin sote-valmistelu, ajankohtainen valmistelutilanne. 

 Tilannekuva koronaepidemiassa ja raportti tehdyistä toimenpiteistä.  

 Palveluasumisyksikön hankinnan kilpailullinen neuvottelumenettely on 

käynnissä. Teoreettiseen tilaohjelmaan verrattuna tehdään päivitys  

lisäämällä 10 palveluasunnon huoneiden kokoa 5 hum2 niin, ettei koko-

naispinta-ala nouse yli suunnitellun 1 200 kem2:n.  

Päätös  Hallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan katsauksen. 

 

 

96 § 

Muut asiat Koulutuskuntayhtymä Lappian omistajakokous jatkuu 6.5.2020 ja siihen 

osallistuvat kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

 

 Hallitus keskusteli hallintosääntömuutoksesta ja sen tavoitteista.  

 

 Petteri Hirsikangas poistui kokouksesta tämän asian aikana. 

 

 

95 § 

Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen. Valitusosoitus on liitteenä nro 13. 
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Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, 

koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
Pykälät  80–87, 89, 92 ja 94–96 

 
Seuraaviin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan 

kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintalain 135 §:n mukaisen hankintaoikaisun.  

  
 Pykälät  88 ja 93 
 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla:  

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

  
  
 
 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 

  
 Pykälät  88 ja 93 
 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, telefax 

 
Muonion kunnanhallitus 
osoite Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio 
faksi (016) 532 774 

 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa lasket-

taessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
 
  



 
 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-

tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 

myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu, postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
faksi 029 56 42841, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Kunnallisvalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 
 

Hallintovalitus, pykälät  90–91  valitusaika 30 päivää 

 
 
Muu valitusviranomainen pykälät   valitusaika päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
  
    

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 

lukuun. 

 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä 
 
Sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi    

– muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskir-

jelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle /valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 

alkamisen ajankohdasta. 

  



 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin 

hallintolain 12§:ssä / hallintolainkäyttölain 21§:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viran-

omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 

 nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
  
 
 
 
Lisätietoja 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  


