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Kunnanhallitus § 229 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

12/00.01.02/2020 

 

KHALL § 229  

Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijain tekemät päätökset ja 

päättää, että se ei KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-

oikeuttaan. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

Lisätietoja:    kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

    puh. 040 594 3253,  

    hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214  

__________ 

 

Ennen tämän pykälän käsittelyä kaavoitusinsinööri oli paikalla 

asiantuntijana klo 16.05 - 16.15 pykälien 235, 237 ja 241 osalta.  

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  
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Kunnanhallitus § 230 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kutsuja tilaisuuksiin 

 

11/07.02.02.00/2020 

 

KHALL § 230 Hallintojohtaja 

 

Suomen Yrittäjät pitää valtakunnallisen Kunnallisjohdon seminaarin 

17.11.2020 klo 9-11. Tämän jälkeen jatkuu Lapin alueellinen kunnallisjoh-

don seminaari klo 12 - 14. Molemmat tilaisuudet pidetään Teams-yhteydel-

lä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto 

voi osallistua valtakunnalliseen ja alueelliseen kunnallisjohdon seminaariin. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

Tiedoksi:    valitut  

Lisätietoja:    hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214 

__________ 
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Kunnanhallitus § 231 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kestävä kuntatalous -verkostohanke 2020-2021 

 

434/00.01.05.02/2020 

 

KHALL § 231 Hallintojohtaja 

 

 Kuntaliiton kuntatalousyksikkö ja FCG-Perlacon käynnistää Kestävä kunta-

talous -verkostohankkeen, joka tarjoaa kunnille työkaluja ja tukea siihen, 

kuinka kuntatalous saadaan kestävälle pohjalle ja pidetään tasapainossa. 

Kunnan agendalla voi olla esimerkiksi talouden tasapainottamisohjelman 

tekeminen, sen toimeenpano, yksittäisen talouden tasapainoa edistävän toi-

menpiteen tarkastelu tai päätöksentekokyvyn parantaminen. 

 

 Kestävän ja tasapainoisen kuntatalouden työkaluja sekä teemoja käydään 

läpi kolmessa verkostoseminaarissa ja niitä työstetään eteenpäin osallistuja-

kuntien omissa kehittämistilaisuuksissa, joita on 2 - 3. Näiden tilaisuuksien 

lisäksi talouden kehityskohtiin syvennytään kvartaaleittain järjestettävissä 

teemaryhmissä. Jokaisesta osallistujakunnasta toteutetaan työskentelyn pe-

rustaksi monipuolinen tilannekuva-analyysi, jonka avulla kuvataan kunnan 

talouden ja toiminnan asemaa sekä kehitystä suhteessa muihin samankaltai-

siin kuntiin. Verkostohanke käynnistyy marraskuussa 2020 ja kestää 

vuoden 2021 loppuun. Hankkeeseen osallistumisen perusmaksu on Inarin 

kunnalle 9 000 euroa, lisäksi laskutetaan mahdolliset asiantuntijoiden mat-

kustuskustannukset. Ohessa hanke-esittely. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää, että Inarin kunta osallistuu Kestävä kuntatalous -

verkostohankkeeseen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Tiedoksi:   FCG-Perlacon, toimialajohtajat, talouspäällikkö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 232 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan edustajan nimeäminen kolttakulttuurisäätiön hallitukseen toimikaudelle 2021 - 

2024 

 

405/00.00.01.01/2020 

 

KHALL § 232 Hallintojohtaja 

 

 Kolttakulttuurisäätiön asiamies on toimittanut kuntaan oheisen kirjeen, 

jossa hän pyytää kuntaa nimeämään edustajansa kolttakulttuurisäätiön 

hallitukseen vuosille 2021 - 2024.  Toimikaudella 2017 - 2020 kunnan 

edustajana on Aslak Pekkala (kh 17.10.2016 § 284). 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajan kolttakulttuurisäätiön hal-

litukseen toimikaudelle 2021 - 2024. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kunnan edustajaksi Aslak Pekkalan 

kolttakulttuurisäätiön hallitukseen toimikaudelle 2021 - 2024. 

  

  Tiedoksi:   Kolttakulttuurisäätiön asiamies, nimetty 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 233 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuustoaloite yksityisteiden verkoston kartoittamisesta ja määrärahan varaamisesta 

yksityisteiden perusparannushankkeiden tueksi 

 

383/02.00.00/2020 

 

KHALL § 233 Hallintojohtaja 

 

 15 valtuutettua jätti valtuustossa 16.9.2020 oheisen aloitteen. Aloitteessa 

esitetään, että Inarin kunta kartoittaa kaikki kunnan alueella olevat yksityis-

tiet, niiden pituudet, niiden varrella asuvien vakinaisten asukkaiden määrät 

ja niiden vaikutuspiirissä olevien mökkien määrät. Lisäksi tulisi selvittää, 

onko sellaisia yksityisteitä, jotka voitaisiin liittää kaavateihin. Tämän kar-

toituksen pohjalta tulisi tehdä pidempiaikainen suunnitelma, jonka avulla 

yksityistieverkoston perusparannushankkeita voitaisiin tehdä kustannuste-

hokkaasti alueittain. Lisäksi aloitteessa esitetään, että kunta satsaisi yksi-

tyistiemäärärahojen lisäksi 20 000 euron määrärahan, josta tienhoitokunnat 

voisivat hakea omavastuuosuuksia perusparannushankkeisiin. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus kehottaa teknistä lautakuntaa 

1. käynnistämään selvityksen tammikuussa 2021, jossa kartoitetaan paik-

katiedon avulla kunnan yksityistielain mukaiset yksityistiet ja niiden 

vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen tyyppi ja määrät 

2. raportoimaan selvityksen tulokset ja arvioimaan yksityistielain mukais-

ten yksityisteiden parannusten tukemisen mahdolliset edellytykset ja 

toimintatavat 31.3.2021 mennessä aloitteen jatkokäsittelyä varten. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
  Kunnanhallitus kehottaa teknistä lautakuntaa 

1. käynnistämään selvityksen tammikuussa 2021, jossa kartoitetaan paik-

katiedon avulla kunnan yksityistielain mukaiset yksityistiet ja niiden 

vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen tyyppi ja määrät 

2. raportoimaan selvityksen tulokset ja arvioimaan yksityistielain mukais-

ten yksityisteiden parannusten tukemisen mahdolliset edellytykset ja 

toimintatavat 31.5.2021 mennessä aloitteen jatkokäsittelyä varten. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuk-

sen.  

  

  Toimeksi:   tekninen lautakunta 

  Tiedoksi:   aloitteen 1. allekirjoittaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 234 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Maanmyyntitarjous: Ivalon asemakaava 

 

441/10.00.02.00/2020 

 

KHALL § 234 Tekninen johtaja 

 

 --------------- ovat tarjonneet Inarin kunnalle Leiritien varressa olevaa tilaa 

Aimola ----------- . Tilan pinta-ala on 3200 m². 

 

 Tekninen johtaja on esittänyt myyjille ohessa olevan kartan ja laskelman ti-

lan arvosta. Myyjät ovat alustavasti hyväksyneet laskelman myyntihinnaksi. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää ostaa tilan ----------- hintaan 21 406,73 euroa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    tekninen johtaja 

  Tiedoksi:    hakija, tekn. os. / hallintosihteeri, suunnittelija, 

   talouspäällikkö  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 235 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Maanmyyntitarjous: Törmänen 

 

421/10.00.02.00/2020 

 

KHALL § 235 Tekninen johtaja 

 

 Törmäsen Piha Oy:n edustaja on tiedustellut yhtiön mahdollisuutta ostaa li-

sämaata entisen Törmäsen koulun alueeseen. Inarin kunta omistaa entisen 

koulun eteläpuolella olevan tilan Törmäsenkoulu I ----------- , jonka pinta-

ala on 4515 m². Lisäksi kunta omistaa tilan Törmäsenkoulu ----------- , josta 

voisi myydä 1012 m² suuruisen määräalan.  

 

 Alueella on odotusarvoa rakennusmaana, joten alueen hinnoittelu tulisi pe-

rustua viime aikoina maksettuun raakamaan hintaan 1,5 €/m². Edellä kuva-

tulla hinnoittelulla myytävän alueen hinnaksi muodostuu (4515 m² + 

1012 m²) x 1,5 €/m² = 8 290,50 euroa. Kartta ohessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää tehdä Törmäsen Piha Oy:lle tarjouksen, jonka mu-

kaan Inarin kunta on valmis myymään tilan -----------  sekä 1012 m² suurui-

sen määräalan tilasta ----------  hintaan 8 290,50 euroa. 

 

 Käsittely: 

 Kaavoitusinsinööri oli paikalla asiantuntijana klo 16.05 - 16.15. Kokous 

keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   Törmäsen Piha Oy,  

  tekn. os. / hallintosihteeri, suunnittelija, 

   talouspäällikkö  

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 
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Tekninen lautakunta § 32 08.04.2020 

Tekninen lautakunta § 82 29.09.2020 

Kunnanhallitus § 226 19.10.2020 

Kunnanhallitus § 236 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ivalon asemakaavan muutos 

 

218/10.02.03/2020 

 

TEKLTK § 32 Tekninen johtaja 

 

 Ivalon asemakaavassa Mukkavuopajantien alussa on osoitettuna kaksi 

teollisuustonttia, joista korttelissa 127 on sijainnut aikoinaan Ivalon 

jätevedenpuhdistamo ja teknisen osaston varasto. Myöhemmin vanhoissa 

teknisen osaston tiloissa on toiminut Revontulisäätiö sekä kansalaisopisto ja 

nuorisotoimi. Myöhemmin varastorakennus on purettu. Alueen keskeisen 

sijainnin ja ympäröivän maankäytön perusteella alueen käyttötarkoitus olisi 

syytä muuttaa rivitalorakentamiseen.  

 Alustava kaavaluonnos ohessa. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää käynnistää Ivalon asemakaavan muutoksen 

korttelissa 121 ja 127. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: kaavoitusinsinööri  

 Tiedoksi:   

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 82 Tekninen johtaja 

 

 Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) kuuleminen on ollut 13.5.-11.6.2020. 

Valmisteluaineisto on lähetetty Lapin Ely-keskukselle, Lapin liitolle, Inarin 

Lapin Vesi Oy:lle, Tunturiverkko Oy:lle sekä Inarin kunnan 

rakennustarkastukselle sekä ympäristöyksikölle. 

 Lausunnon on jättänyt Lapin Ely-keskus sekä Inarin kunnan 

terveydensuojeluviranomainen. Lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia 

valmisteluaineistoon. Lausunnot on käsitelty kaavaselostuksessa.  

 

 Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 15.7.-31.8.2020. 

Kaavaehdotuksesta ei pyydetty viranomaislausuntoja, koska kaavaehdotus 

on kaavaluonnoksen (valmisteluvaiheen) kuulemisen mukainen, eikä 

viranomaisilla ollut siihen huomautettavaa. Kaavaehdotus ohessa. 

Kaavaselostus ohessa. 

 Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
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Tekninen lautakunta § 32 08.04.2020 

Tekninen lautakunta § 82 29.09.2020 

Kunnanhallitus § 226 19.10.2020 

Kunnanhallitus § 236 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavaehdotuksen kunnanhallituksen 

hyväksyttäväksi ja esitettäväksi edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 _____________ 

 

KHALL § 226 Ohessa kaavaehdotus ja kaavaselostus. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätös: 

Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian seuraavaan kokoukseen. 

 

Toimeksi:  kaavasuunnittelija 

Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

    puh. 0400 692 363 

__________ 

 

KHALL § 236 Tekninen johtaja 

 

 Kaavaselostusta on täydennetty kohdassa 1.6 Lähdemateriaali, kohdassa 

3.1.2 Alueen nykytilanteen ja luonnonympäristön kuvaus sekä kohdassa 

5.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. Korjattu kaavaselostus 

ohessa. 

 

 Kaavaselostuksessa oli jäänyt huomioimatta luontokartoittaja -----------  

vuonna 2019 tekemä luontokartoitus. Luontokartoittaja oli havainnut alu-

eella Suomen vastuulajin Kellosinilatvan esiintymän.   

 

 Esiintymästä on pyydetty kommentti Lapin ELY-keskuksen luontovastaa-

valta ylitarkastaja -------------- . Hänen mukaansa Kellosinilatva on Inarissa 

varsin elinvoimainen, eikä sitä ole suojeltu luonnonsuojelulailla. Hänen 

mukaansa tässä tapauksessa esiintymää ei kannata merkitä kartalle, jos se 

jää rakennuspaikan alle. Tuloksena olisi ristiriitainen kaavamerkintä ja ky-

seessä on kuitenkin jo olemassa oleva rakennuspaikka. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksen ja korjatun kaavaselos-

tuksen ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi. 
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Tekninen lautakunta § 32 08.04.2020 

Tekninen lautakunta § 82 29.09.2020 

Kunnanhallitus § 226 19.10.2020 

Kunnanhallitus § 236 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Käsittely: 

 Maire Puikko poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja pää-

töksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 
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Tekninen lautakunta § 72 10.10.2017 

Tekninen lautakunta § 79 29.09.2020 

Kunnanhallitus § 237 02.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin asemakaavan muuttaminen: Saviojantie, Jokelantie  ja Jomppasenpolku sekä niihin 

liittyvät EV, LT ja AO alueet 

 

486/10.02.03/2017 

 

TEKLTK § 72 Tekninen johtaja 

liite 1 

 Inarin kirkonkylän asemakaava on hyväksytty valtuustossa 26.3.2015 § 19. 

Katualueiden lunastustoimituksen yhteydessä on tullut ilmi, että katualueet 

eivät ole asemakaavassa sijoittuneet aivan sille kohdalle, jolle kadut ovat 

rakentuneet. Kartta liitteenä. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen koskien 

Saviojantien, Jokelantien ja Jomppasenpolun katualueita sekä niihin 

liittyvää Yleisen tien aluetta (LT), suojaviheraluetta (EV) ja korttelialueita 

AO. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

  Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400-692 363  

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 79 Tekninen johtaja 

 

 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 4.12.2019- 3.1.2020 välisen ajan.  

Luonnoksesta antoivat lausuntonsa Lapin Ely-keskus ja Saamelaismuseo 

Siida. Lisäksi maanomistajat tekivät neljä muistutusta. Lausunnot ja 

muistutukset on kuvattu kaavaselostuksessa. 

 

 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 8.4. -12.5.2020 välisen ajan. 

Kaavaehdotus ohessa. Kaavaselostus ohessa. 

 

 Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntonsa Lapin Ely-keskus ja 

Saamelaismuseo Siida sekä Inarin kunnan ympäristöyksikkö. Lausunnot 

ohessa.  

 Maanomistajien tekemiä muistutuksia jätettiin kaksi kappaletta. 

Muistutukset ohessa. Kaavanlaatijan vastine ohessa. 

 

 Inarin kunnan hallintosäännön 5 luvun 24 §:n kohta 5. mukaan 

kunnanhallitus päättää asemakaavan muutoksesta, milloin se ei ole 

olennainen. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää esittää asemakaavamuutoksen 

kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 
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 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 _____________ 

 

KHALL § 237  

Liite 1 Liitteenä 1 Inarin asemakaavan muutosehdotus. 

 

 Ohessa  

 kaavaselostus  

 lausunnot kaavaehdotuksesta (3 kpl) 

 muistutukset kaavaehdotuksesta (2 kpl)  

 kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Inarin asemakaavan muutosehdotuksen. 

 

 Käsittely: 

 Maire Puikko poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja pää-

töksenteon ajaksi.  

 

 Kaavoitusinsinööri oli paikalla asiantuntijana klo 16.05 - 16.15. Kokous 

keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Toimeksi:  kaavoitusinsinööri 

   hallinto-osasto / toimistosihteeri 

 Tiedoksi:  tekninen johtaja, kaavasuunnittelijat 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 
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Poikkeamislupahakemus: Käyttötarkoituksen muutos 

 

427/10.03.00.01/2020 

 

KHALL § 238 Tekninen johtaja 

Liite 2   

 Rakennushanke 
 

 -------------- hakevat poikkeamislupaa käyttötarkoituksen muutokselle 

koskien tilaa -----------.  

Kartta ohessa ja asemapiirros liitteenä 2. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §; Lupaa rakennuksen rakentamiseksi ei 

saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista..  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Ivalojoen varressa lento-

kentän eteläpuolella. Alueella on voimassa Ivalon alueen yleiskaava. Ivalon 

alueen yleiskaavassa alue on osoitettu merkinnällä MP: Maa- metsätalous- 

sekä poronhoitovaltainen alue. Lisäksi alueeseen kohdistuu merkintä Tul-

vauhanalainen alue. 

 

Tilalle on Lapin ympäristökeskus myöntänyt 13.2.2007 poikkeamisluvan 

100 k-m² suuruisen lomarakennuksen ja 18 k-m² suuruisen puuvajan raken-

tamiseksi. Poikkeamisessa on tutkittu mm. tilan tulvauhanalaisuus. Raken-

nuslupa 77,9 k-m² suuruisen lomarakennuksen rakentamiseksi on myönnet-

ty 27.6.2007. 

 

-------------- hakevat rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista pysyvään 

asumiseen.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä hake-

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuot-

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asias-

sa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on 

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Poikkeaminen sijoittuu alueelle jolla on voimassa Ivalon alueen yleiskaava. 

Yleiskaavassa tilalle ei ole osoitettu rakennusoikeutta, mutta tilalle on 

myönnetty poikkeamislupa lomarakennuksen rakentamiseksi. Alueella on 

runsaasti pysyvää asutusta, joten käyttötarkoituksen muuttamiselle ei ole 

estettä.. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteita eikä johda merkittä-

vään rakentamiseen. Alueella ei ole rakennetun ympäristönsuojeluun liitty-

viä hankkeita. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mukai-

sesti. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. Lu-

pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen 

rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava 

rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-

vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kir-

jaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

 MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai sen jäl-

jennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, 

jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. 

 

 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 
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Poikkeamislupahakemus: Pieni Kuivajärvi 

 

418/10.03.00.01/2020 

 

KHALL § 239 Tekninen johtaja 

Liite 3 

 Rakennushanke 
 

 ---------------------- hakevat poikkeamislupaa rakentaakseen 50 m² suuruisen 

loma-asunnon, 54 k-m² talousrakennuksen ja 20 k-m² suuruisen saunan 

n. 0,537 ha vuokra-alueelle, joka on vuokrattu Inarin yhteismetsästä ---------

. Kartta ohessa ja asemapiirros liitteenä 3. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentti; Meren tai vesistön ranta-alu-

eeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaa-

vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis-

kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  
 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Pienen Kuivajärven ran-

nalla. 

Järven pinta-ala on n. 2,2 ha. Järven rannalla ei ole muita rakennuksia. 

  

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä hake-

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 

  

Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuot-

ta.  
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Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asias-

sa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on 

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Poikkeaminen sijoittuu alueelle, jolla ei ole olemassa kunnallista kaavaa, ei-

kä sellaista ole vireilläkään. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteita 

eikä johda merkittävään rakentamiseen. Alueella ei ole rakennetun ympäris-

tön suojeluun liittyviä hankkeita. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mukai-

sesti. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. Lu-

pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen 

rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava 

rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-

vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kir-

jaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

 MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai sen jäl-

jennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, 

jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. 

 

 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 
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Poikkeamislupahakemus: Muddusjärvi 

 

410/10.03.00.01/2020 

 

KHALL § 240 Tekninen johtaja 

Liite 4 

 Rakennushanke 
 

 ------------------- hakee poikkeamislupaa tilalle Vilkkilä 148-404-9-23 ra-

kentaakseen 104 k-m² suuruisen lomarakennuksen, 20 k-m² suuruisen 

saunan ja 20 k-m² suuruisen liiterin. Kartta ohessa ja asemapiirros liitteenä 

4. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentti; Meren tai vesistön ranta-alu-

eeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaa-

vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis-

kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Muddusjärven  Keino-

lahden rannalla. Emätilalla RN:o 9 on Muddusjärven rantaviivaa yli 10 km. 

Rakennettuja pihapiirejä on 11, joten emätilalla on rantaviivaa n. 900 m jo-

kaista rakennettua pihapiiriä kohden. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä hake-

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 

  

Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 
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vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuot-

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asias-

sa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on 

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Poikkeaminen sijoittuu alueelle jolla ei ole olemassa kunnallista kaavaa, ei-

kä sellaista ole vireilläkään. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteita 

eikä johda merkittävään rakentamiseen. Alueella ei ole rakennetun ympäris-

tön suojeluun liittyviä hankkeita. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mukai-

sesti. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. Lu-

pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen 

rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava 

rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-

vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kir-

jaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

 MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai sen jäl-

jennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, 

jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. 

 

 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Poikkeamislupahakemus: Käyttötarkoituksen muutos 

 

423/10.03.00.01/2020 

 

KHALL § 241 Tekninen johtaja 

Liite 5 

 Rakennushanke 
 

 ---------------------- hakee poikkeamislupaa rakennuspaikalle Klodyke ----- 

loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen ympärivuotiseen 

asumiseen. Kartta ohessa ja asemapiirros liitteenä 5. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentti; Meren tai vesistön ranta-aluee-

seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa 

tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaa-

van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama lomarakennus on merkitty valmistuneeksi 

1.1.1957 ja se sijaitsee Vuontisjärven rannassa. Rakennuksen pinta-ala on 

hakemuksen mukaan 24 k-m² ja se sijaitsee n. 4 metrin päässä Vuontisjär-

ven rannasta. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä hake-

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 

  

Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuot-

ta.  
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Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asias-

sa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on 

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Poikkeaminen sijoittuu alueelle, jolla ei ole olemassa kunnallista kaavaa, ei-

kä sellaista ole vireilläkään. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteita 

eikä johda merkittävään rakentamiseen. Alueella ei ole rakennetun ympäris-

tön suojeluun liittyviä hankkeita. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mukai-

sesti. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. Lu-

pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen 

rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava 

rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-

vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kir-

jaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

 Käsittely: 

 Kaavoitusinsinööri oli paikalla asiantuntijana klo 16.05 - 16.15. Kokous 

keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 
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Yhtymäkokousedustajan valinta Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 12.11.2020 

 

KHALL § 242 Hallintojohtaja 

 

 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä pitää yhtymäkokouksen 12.11.2020 alkaen 

klo 12 Sodankylässä. Kokouskutsu ja esityslista ohessa. Kokoukseen voi 

osallistua myös etäyhteydellä. 

 

 Kunnanhallitus on valinnut yhtymäkokousedustajaksi toimikaudeksi 

1.7.2017 - 31.5.2021 Maire Puikon ja hänelle varaedustajaksi Jaana Seipi-

harjun. Valtuuston kokous on 12.11. ja sekä Puikko että Seipiharju ovat il-

moittaneet olevansa estyneet osallistumaan yhtymäkokoukseen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää valita yhtymäkokousedustajan Lapin Jätehuolto 

kuntayhtymän yhtiökokoukseen 12.11.2020. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti kunnanjohtajan yhtymäkokousedusta-

jaksi Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 12.11.2020. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   nimetty, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

KHALL § 243  

 Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.  

 

 Koronatestauksessa on otettu pikatestit käyttöön. Lisäksi toteutetaan yhteis-

työssä REDU Edu Oy:n kanssa koulutus näytteenottajille ja avustajille mat-

kailun ja liiketoiminnan tarpeisiin.  

 

 Yhdysvaltain suurlähetystöstä on tulossa vierailu 17.11.2020.  

Valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohta-

ja osallistuvat. 

 

 Seuraavat kunnanhallitukset pidetään 16.11., 30.11. ja 14.12.2020. 

 Valtuuston kokous on 12.11.2020. 

 

 Inarin Yritys ry on saanut Suomen Urheiluliitolta palkinnon vuoden parhaa-

na seurakisojen järjestäjänä ja seura on antanut kiitosta Inarin kunnalle hy-

vistä harjoittelu- ja kilpailupuitteista ja antanut kunniapokaalin kunnalle. 

 _________ 

 

 

 

 

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.30 ja antoi sivuilla 

598 - 602 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  
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Muutoksenhakuohjeet 

Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee 

 kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai 

 työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. 
 

Pykälät:  229, 233, 235 - 236, 243 
 
Viranhaltija, joka on jäsenenä yhdistyksessä, joka voi panna vireille tätä päätöstä 
koskevan asian työtuomioistuimessa, tai jäsenenä edellä mainitun yhdistyksen 
alayhdistyksessä, ei saa hakea tähän päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella eikä 
valituksella eikä saattaa asiaa hallintoriita-asiana ratkaistavaksi. 

Sovellettava lainkohta: Kunnallisen viranhaltijalain 50 §:n 2 momentti. 
 
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain 
vastaisuudesta. 
 

Pykälät:   
 
 

Oikaisuvaatimus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. 
 

Pykälät: 230 - 232, 234, 237, 242 
 
 

Valitusosoitus 
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Pykälät:  
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 

Pykälät: 238 - 241 
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hankintalain mukaan. 
 

Pykälät:  
 
Seuraavaiin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 
 

Pykälät:  
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Oikaisuvaatimusohjeet 

 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun  
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)   

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Inarin kunnanhallitus. 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Posti- ja käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo   
Sähköpostiosoite: inari@inari.fi 
Puhelinnumero:  +358 400 547 625  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
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 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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Valitusosoitus 

   
Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 

Valitusoikeus 
   

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisua koskevasta 
päätöksestä on 
 

 sillä, johon päätös on kohdistettu 
 

 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla 
 

 sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun 
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa 
 

 sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa 
huomattavasti vaikuttaa 
 

 sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
 

 kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös 
vaikuttaa 
 

 toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen 
taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen 
 

 viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa. 
 

Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen 
katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon, kun päätös on 
julkipanon jälkeen annettu. 
 
Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu  
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
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Faksinumero:  029 56 42841 
Puhelinnumero:  029 56 42800 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Hallintovalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset) 

3) vaatimusten perustelut 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

