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Kunnanhallitus § 391 04.12.2017 
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Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

KHALL § 391  

Liite 1 Liitteenä 1 on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden  

 perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä. Päätökset ja asiakirjat ovat 

nähtävillä päätöksen tehneillä ja ilmoitusasiat kokoushuoneessa. 

 

 Tiedoksi: 

 Johtoryhmän muistiot 7.11.2017 ja 21.11.2017 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 

 

1. viranhaltijain tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 92 §:n mu-

kaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan ja että ne laitetaan nähtä-

väksi kunnan tietoverkkoon samalla tavalla kuin kunnanhallituksen pöy-

täkirja eli tarkastuspäivän jälkeisenä päivänä 

 

1. muut luetellut asiat. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Valtuuston 9.11.2017 kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano 

 

10/00.02.00/2017 

 

KHALL § 392 Täytäntöönpanomuistio on ohesssa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat käsitelty laillisessa 

järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä ole lakien ja 

asetusten vastaiset, joten kunnanhallitus päättää panna täytäntöön 

valtuuston lainvoimaiset päätökset. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   muistiossa mainitut  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 393 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
 

316/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 393  Hallintojohtaja 

   

Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitan 66 jä-

sentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipii-

reittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin edus-

kuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukaslu-

vun suhteessa. 

 

Lapin vaalipiiristä valitaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä suoraan vaalituloksen 

perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaa-

va äänimäärä. Inarin kunnan äänimäärä on 6805. 
   

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. 

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puoluei-

den kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimää-

rien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiirin puolueen saa-

ma tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi 

jäsen ja varajäsen. 

 

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton val-

tuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireit-

täin ehdokaslistojen yhdistelmän.  

 

Oheisena Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä. 

 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen eh-

dokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan ja-

kamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen luku-

määrällä  ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saa-

dut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla 

tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet. 

 

Valtuuston sihteeri huolehtii siitä, että  kunnan äänestystulos eli kunnasta 

ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan las-

ketut äänimäärät viedään Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään 

kuntakohtaisen linkin kautta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin 

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Lapin vaa-

lipiirin ehdokaslistojen yhdistelemässä olevalle ehdokaslistalle.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  



Inarin kunta Pöytäkirja 22/2017 958 

 

Kunnanhallitus § 393 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

 __________ 
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Kunnanhallituksen konsernijaosto § 7 07.08.2017 

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 27 04.12.2017 

Kunnanhallitus § 394 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Konserniohjeen uusiminen 

 

77/00.01.01.01/2014, 617/00.00.01.02/2013, 75/00.01.01.01/2014 

 

KONJA § 7 Hallintojohtaja 

 

 Valtuusto on 27.3.2014 hyväksynyt konserniohjeen ja kunnanhallitus 

4.3.2014 Inarin kunnan hyvän hallintotavan (corporate governance). Mo-

lemmat asiakirjat ovat ohessa. Niitä ei ole erikseen kumottu, mutta lähtö-

kohtana on, että uutta hallintosääntöä noudatetaan, jos se on ohjeiden kans-

sa ristiriidassa. Ohjeet uusitaan uuden hallintosäännön mukaisiksi.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto merkitsee tiedoksi konserniohjeen ja Inarin kunnan hyvän 

hallintotavan (corporate governance). 

 

 Päätös: 
 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 

 

  

 

KONJA § 27 Hallintojohtaja 

 

 Ohessa esitys uudeksi konserniohjeeksi. Ohje on laadittu Suomen Kuntalii-

ton mallit pohjalta ja siinä otettu huomioon uuden kuntalain 47 §:ssä mää-

räykset konserniohjeesta.  

 

 Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää konserniohjeesta.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen valtuustolle esi-

tettäväksi, että se hyväksyisi oheisen konserniohjeen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: 
 Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää konserni-

ohjeesta kunnan tytäryhteisöjen ja tilintarkastajan lausunnon 10.1.2018 

mennessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös: 
 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuk-

sen. 
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 

 

 

KHALL § 394 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää pyytää konsernijaoston esityksen mukaisesti 

konserniohjeesta kunnan tytäryhteisöjen ja tilintarkastajan lausunnon 

10.1.2018 mennessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 395 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sidonnaisuusilmoitukset 

 

583/00.01.02/2017 

 

KHALL § 395 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 84 §:ssä on säädetty sidonnaisuusilmoituksista seuraavasti:  

 
 "Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhal-

tijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan 

elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä 

varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 

luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

 

 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- 

ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, 

valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, 

pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan 

esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on 

tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa 

tapahtuneet muutokset. 

 

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvol-

lisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslauta-

kunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai 

täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 

 

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei 

salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin 

kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on 

poistettava rekisteristä ja tietoverkosta." 

 

 Hallintosäännön 73 §:ssä on valtuusto päättänyt sidonnaisuusilmoituksiin 

liittyvistä tehtävistä seuraavasti:  

 
 "Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin 

julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.  

 

 Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 

 

 Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

kerran vuodessa." 

 

 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kanssa on sovittu, että sidonnaisuus-

ilmoitukset viedään 14.12.2017 pidettävään valtuustoon. Tarkastuslauta-

kunta käsittelee ilmoitukset 13.12.2017 pidettävässä kokouksessa ja tarkas-

tuslautakunnan käsittely toimitetaan valtuustolle heti, kun lautakunnan ko-

kouksen pöytäkirja on valmis. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että sidonnaisuusilmoitukset viedään valtuustolle 

tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelyn mukaisesti.  
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa 

 

548/00.04.00/2017 

 

KHALL § 396 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valinnanva-

pauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi sähköisellä kyse-

lyllä 15.12.2017 mennessä. Hallituksen esitysluonnoksen runkona on tou-

kokuussa 2017 annettu hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan va-

linnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Nyt lausunnolla olevaan 

esitysluonnokseen on tehty eduskunnan perustuslakivaliokunnan 

edellyttämät muutokset ja muut välttämättömät muutokset. Lisäksi 

valmistelun yhteydessä on laadittu uusi vaikutusarviointi yhteistyöttä eri 

asiantuntijoiden kanssa. 

 

 Hallitusohjelman ja hallituksien tekemien linjausten mukaan Suomessa to-

teutetaan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana uudis-

tusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa. Lausuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksella 

on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdolli-

suuksia valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua se-

kä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimin-

taan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämis-

vastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  

 

 Lakiluonnokseen on tehty mm. seuraavia muutoksia: 

 maakunnan ei ole pakko yhtiöittää omia sote -keskuksia ja 

suunhoidon yksiköitä 

 maakunnan liikelaitoksella tulee olla oma sote -keskus ja suunhoidon 

yksikkö ja ne voivat olla samassa liikelaitoksessa muiden palvelujen 

kanssa tai niitä varten voi olla erillisiä liikelaitoksia 

 valinnanvapausjärjestelmä tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2020 

alkaen 

 sote -keskuksen palveluvalikoimaa on muutettu mm. siten, että 

sosiaalipalveluja saa vain maakunnan liikelaitoksesta 

 asiakassetelin voi antaa vain maakunnan liikelaitos ja 

asiakassetelisääntelyä on tarkennettu. 

 

 Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 ja valinnanvapaus otettaisiin tä-

män jälkeen käyttöön vaiheistetusti. Asiakas saisi valita maakunnan liike-

laitoksen ja sen palveluyksikön vuoden 2020 alusta lähtien. 

Henkilökohtainen budjetti olisi käytössä vuoden 2020 alusta alkaen ja 

asiakasseteli viimeistään 1.7.2020 ja tietyissä erikoissairaanhoidon 

palveluissa viimeistään 1.1.2022. Sote -keskukset aloittaisivat toimintansa 

vuoden 2021 alussa ja suunhoidon yksiköt vuoden 2022 alussa. 

 

 Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät internet -osoitteesta: http://alueuudis-

tus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017, linkki löytyy sähköisestä kokouksesta.  
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 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus antaa oheisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta 

laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely:  
  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  oli asiantuntijana klo 16.23-

16.30. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
  16 c vaihtoehto d eli ei 

 17 e vaihtoehto c eli ei pääosin 

 18  vaihtoehto b kyllä pääosin  

 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja 

ehdotuksen muutoksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveysjohtaja 

  Lisätietoja:   sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti,  

      040 522 1214 

  __________ 
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Kunnanhallitus § 397 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahaston sijoitetun omaisuuden omaisuuslajijakauman 

(allokaatio) muuttaminen 

 

255/02.05.05.00/2015 

 

KHALL § 397 Hallintojohtaja  

  

  Inarin kunnalla on kalatalouden kehittämisrahasto, jonka suuruus on n. 4,3 

milj. euroa. Rahaston sijoitukset on hajautettu niin, että noin kolmasosa on 

kiinteistösijoituksissa (Inarin kalaviljelylaitos), osa lainana (lainaa Inergia 

Oy:lle) ja viimeisin kolmannes, jonka markkina-arvo on tällä hetkellä n. 1,4 

milj. euroa,  on annettu kilpailutuksen jälkeen sijoitettavaksi. 

Kunnanhallitus on päättänyt asiasta 15.6.2015 § 233 ja tästä on tehty 

omaisuudenhoitosopimus Alfred Berg Oy:n kanssa.   

 

 Talousarviossa on tavoitteeksi asetettu saada sidotulle omaisuudelle 5 %:n 

ja  sijoitettavaksi annetulle omaisuudelle vähintään 3 %:n tuotto. Ohessa on 

Alfred Bergillä sijoitettavana olevan omaisuuden salkkkuyhteenveto 

30.9..2017 tilanteessa. Nykyisellä sijoitetun omaisuuden 

omaisuuslajijakaumalla (allokaatiolla) tavoitteeseen päästään. Tarkoitus 

olisi saada sijoitusten tuotto hieman korkeammaksi.  

 

 Olen keskustellut Alfred Bergin salkunhoitajan kanssa allokaation 

muuttamisesta hieman nykyistä sijoitusympäristöä paremmin vastaavaksi ja 

pyytänyt häntä tekemään siitä esityksen. Hänen esityksensä uudeksi 

allokaatioksi on ohessa. Merkittävin muutos on, että osakkeiden painoarvo, 

joka nykyisessä salkussa on n. 20 %, nostettaisiin 50 %. Tämä lisäisi hänen 

arvionsa mukaan omaisuuden tuottoa, mutta myös riskiä.  

 

 Tarkoituksena on tulouttaa ensi tai seuraavana vuonna sijoitettu omaisuus ja 

antaa se lainaksi Inergia Oy:lle.   

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä  Alfred Bergin salkunhoitajan esityksen 

Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahaston sijoitetun omaisuuden 

omaisuuslajijakauman (allokaatio) muuttamisesta. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   hallintojohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Ptk:n tarkastus 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Inarin kunnassa 

 

576/00.00.01.01/2017 

 

KHALL § 398 Henkilöstösihteeri-suunnittelija 

 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisvastuu jää kuntiin 

sote/maakuntauudistuksessa. Tavoitteena on, että hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen otetaan huomioon kaikissa kunnan päätöksissä ja toimissa. 

Inarin kunnassakin tulee miettiä kuinka ja millä resursseilla tätä tehtävää 

toteutetaan. Johtoryhmässä on käyty keskustelua siitä, että tehtävä tulee olla  

keskushallinnosta koordinoitua toimialojen yhteistyötä ja se tulee 

huomioida seuraavien vuosien talousarviossa. Rahoitusta tehtävään on 

valtiolta tulossa vasta valtionosuusuudistuksen myötä. Muutos tapahtuisi 

siis vuoden 2020 alusta.  

 

 Tehtäväkenttä on laaja sisältäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, 

yhteistyön koordinoinnin eri toimialojen ja kolmannen sektorin ja erityisesti 

maakunnan kanssa, hyvinvointikertomuksen laadinnan ja arvioinnin, 

hyvinvointitiedon kokoamisen, ehkäisevän päihdetyön, vanhus- ja 

vammaisneuvoston toiminnan ja turvallisuussuunnittelun. Esim. 

Sodankylässä on yhdistetty työsuojelupäällikön ja 

hyvinvointikoordinaattorin tehtävät. Inarin kunnassa työsuojelupäällikön 

tehtävät kuuluvat henkilöstösihteeri-suunnittelijan virkaan.  

 

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelle 2018- 2021 laaditaan toimialojen 

yhteistyönä.  Kunnanjohtaja on 10.10.2017 viranhaltijapäätöksellä 

nimennyt Inarin kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän 

ja siihen jäseniksi sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahden, 

kansalaisopiston rehtori Jyrki Kiven, teknisen johtajan Arto Leppälän, 

henkilöstösihteeri-suunnittelija Anne-Marie Kallan sekä 

kehittämiskoordinaattori Marja Männistön. Vastuu hyvinvointikertomuksen 

laadinnasta on edelleen sosiaali- ja terveystoimessa, jossa terveydenhoitaja 

Jaana Vallivaara-Puttonen on kirjoittamassa ja koostamassa 

hyvinvointikertomusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä 

on kokoontunut ensimmäisen kerran 14.11. ja sopinut, että jokainen 

toimiala nimeää kolme kärkitavoitetta hyvinvointikertomukseen. 

Tavoitteiden tulee olla sellaisia, joiden toteutumista voi arvioida 

valtuustokauden aikana. Ohessa työryhmän suunnitelmat ja niiden 

yhteenveto, jota on käsitelty  29.11. ja niiden pohjalta on päädytty 

seuraaviin kärkitavoitteisiin. 

  

 1) Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

 2) Yhteisöllisyys ja aktivointi 

 3) Terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen 

  

 Tavoitteet tulevat osaksi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä 

ja niiden toteuttaminen huomioidaan seuraavien vuosien talousarviossa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
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 Kunnanhallitus päättää Inarin kunnan hyvinvointikertomuksen 

kärkitavoitteiksi valtuustokaudelle 2017-2021 työryhmän esittämät 

asettamat kärkitavoitteet. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  

   2. kohta muutetaan  muotoon  "Yhteisöllisyyden ja osallisuuden 

kehittäminen ja vahvistaminen"  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja 

ehdotuksen muutoksen..  

  

  Toimeksi:   henkilöstösihteeri-suunnittelija 

  Lisätietoja:   henkilöstösihteeri-suunnittelija  

      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 
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Ptk:n tarkastus 

 

Esitysten pyytäminen vammaisneuvostoon toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 

 

348/00.00.01.01/2017 

 

KHALL § 242 Hallintojohtaja vs.  

 

 Inarin kunnassa toimii vammaisneuvosto, jossa on ollut kunnan edustajien 

(sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi) lisäksi edustajat 

kunnan alueella toimivista vammaisjärjestöistä: Inarin Kehitysvammaisten 

Tuki ry, Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry, Mielenterveysyhdistys Hippuset 

ry,  Pohjois-Lapin Hengitysyhdistys ry, Inarin-Utsjoen Reumayhdistys ry ja 

Inarin Sydänyhdistys ry. Sosiaali- ja terveystoimi on hoitanut neuvoston 

sihteerin tehtävät.  

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että 

 1.  Inarin kuntaan asetetaan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021                            

vammaisneuvosto 

 2.  pyydetään em. vammaisjärjestöjä ja sosiaali- ja terveyslautakuntaa,   

      sivistyslautakuntaa sekä teknistä lautakuntaa nimeämään 

31.8.2017               mennessä ehdokkaansa vammaisneuvostoon 

 3.  otetaan vammaisneuvoston ja puheenjohtajan nimeäminen päätettäväksi 

           sen jälkeen, kun em. esitykset on tehty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto, hallintojohtaja (kohta 3) 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 242 Hallintojohtaja vs.  

 

 Inarin kunnassa toimii vammaisneuvosto, jossa on ollut kunnan edustajien 

(sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, tekninen toimi) lisäksi edustajat 

kunnan alueella toimivista vammaisjärjestöistä: Inarin Kehitysvammaisten 

Tuki ry, Inarin-Utsjoen Kuuloyhdistys ry, Mielenterveysyhdistys Hippuset 

ry,  Pohjois-Lapin Hengitysyhdistys ry, Inarin-Utsjoen Reumayhdistys ry ja 

Inarin Sydänyhdistys ry. Sosiaali- ja terveystoimi on hoitanut neuvoston 

sihteerin tehtävät.  

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että 
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 1.  Inarin kuntaan asetetaan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021                            

vammaisneuvosto 

 2.  pyydetään em. vammaisjärjestöjä ja sosiaali- ja terveyslautakuntaa,   

      sivistyslautakuntaa sekä teknistä lautakuntaa nimeämään 

31.8.2017               mennessä ehdokkaansa vammaisneuvostoon 

 3.  otetaan vammaisneuvoston ja puheenjohtajan nimeäminen päätettäväksi 

           sen jälkeen, kun em. esitykset on tehty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto, hallintojohtaja (kohta 3) 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 399 Hallintojohtaja 

 

 Inarin kunta on 3.7.2017 pyytänyt vammaisneuvostoja ja osastoja 

nimeämään edustajansa vammaisneuvostoon. 

 

 Edustajat on nimetty seuraavasti: 

  

 Inarin-Utsjoen kuuloyhdistys ry 

 Ritva Hirvelä, varalle Taimi Seurujärvi 

 

 Pohjois-Lapin hengitysyhdistys ry 

 Minna Honkanen, varalle Sirpa Lakotieva 

 

 Lapin Näkövammaiset ry 

 Vappu Tanhua 

 

  

 Inarin kehitysvammaistentuki ry 

 Pirjo Erola, varalle Paula Mikkonen 

 

 Inarin Sydänyhdistys ry 

 Heimo Pennanen, varalle Timo Junttila 

 

 Inarin-Utsjoen Reumayhdistys ry 

 Irja Mikkola, varalle Tuula Lunden-Jaskari 

 

 Inarin-Utsjoen diabetesyhdistys ry 

 Anneli Kuhmonen, varalle Pertti Ananin 
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 Sosiaali- ja terveystoimi 

 Mikko Keränen, varalle Laura Nurmela 

 

 Sivistyslautakunta 

 Ritva Savela 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
1.  nimeää vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 1.6.2017 - 

31.5.2021 vammaisjärjestöjen, sosiaali- ja terveystoimen, 

sivistyslautakunnan nimeämät edustajat 

2. esittää vammaisneuvostolle, että se valitsee keskuudestaan 

vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

3. toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen edustaja on vammaisneuvoston 

sihteeri 

4. valitsee koollekutsujaksi sosiaali- ja terveystoimen edustajan. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveysosasto 

  Tiedoksi:   nimetyt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 241 03.07.2017 

Kunnanhallitus § 297 04.09.2017 

Kunnanhallitus § 400 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 

 

255/00.00.01.01/2017 

 

KHALL § 241 Hallintojohtaja vs.  

 

 Inarissa on ollut vanhusneuvosto vuodesta 2005 alkaen. Voimassa olevan 

Inarin vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan kunnanhallitus valitsee 

neuvostoon kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

vanhusjärjestöjen ehdotuksen perusteella. Lisäksi 7. varsinaisena jäsenenä 

toimii laitoshoidon johtaja ja hänen varajäsenenä avohoidon johtaja. 

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan vanhusjärjestöjen edustajista. Sihteerinä toimii sosiaali- 

ja terveystoimen nimeämä viranhaltija. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus  

 1. pyytää eläkeläisjärjestöjä nimeämään jäsenensä vanhusneuvostoon                

31.8.2017 mennessä 

 2. käsittelee asiaa uudelleen, kun eläkeläisjärjestöjen nimeämiset on tehty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto, hallintojohtaja (kohta 2) 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 297 Hallintojohtaja 

 

 Kuntalain 27 §:n mukaan kuntaan on asetettava vanhusneuvosto. Hallinto-

säännön 13 §:n mukaan vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja 

toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.  

 

 Eläkeläisjärjestöt esittävät vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi seu-

raavia henkilöitä: 

 

 Eläkeliiton Inarin yhdistys 

  Sirkka Keskitalo varsinainen jäsen 

  Paavo Siivikko henkilökohtainen varajäsen 

  Varpu Mikkonen varsinainen jäsen 

  Kyllikki Tanhua henkilökohtainen varajäsen 
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 Ivalon Eläkeläiset ry 

  Timo Väisänen varsinainen jäsen 

  Irja Jefremoff henkilökohtainen varajäsen 

  Sisko Akujärvi varsinainen jäsen 

  Kalervo Päkkilä henkilökohtainen varajäsen 

 

 Ivalon Eläkkeensaajat ry 

  Ritva Savela  varsinainen jäsen 

  Kaisa Tanhua henkilökohtainen varajäsen 

  Eero Kyttä  varsinainen jäsen 

  Salme Pennanen henkilökohtainen varajäsen 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää asettaa vanhusneuvoston ja  

1. nimeää vanhusneuvostoon jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi 

eläkeläisjärjestöjen esittämät henkilöt 

2. toteaa, että vanhusneuvoston seitsemäs varsinainen jäsen on laitoshoi-

don johtaja ja varajäsen avohoidon johtaja 

3. toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa Inarin vanhusneuvoston 

toimintaedellytyksistä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

Kunnanhallitus pyytää Ivalon Eläkeläiset ry:tä esittämään Sisko 

Akujärvelle henkilökohtaista varajäsentä edesmenneen Kalervo Päkkilän 

tilalle. 

  

  Toimeksi:  vanhusneuvosto, hallinto-osasto/asiakirjapalvelu 

 Tiedoksi:   nimetyt, sosiaali- ja terveyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 400 Hallintojohtaja 

 

 Ivalon Eläkeläiset ry on kokouksessaan päättänyt esittää Sisko Akujärven 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eija Jääskeläistä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää nimetä vanhusneuvostoon Sisko Akujärven 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eija Jääskeläisen. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   nimetty, vanhusneuvosto, sosiaali- ja  

   terveyslautakunta 
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  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Alueelliselle maanpuolutuskurssille numero 52 osallistuminen 

 

569/07.02.02.00/2017 

 

KHALL § 401 Hallintojohtaja  

  

  Aluehallintovirasto ilmoittaa kirjeellään 16.11.2017, että alueellinen 

maanpuolustuksen yleiskurssi numero 52 järjestetään 29.1. - 2.2.2018 

Luostolla. Oppilasesityksiä pyydetään 11.12.2017 mennessä.  

 

 Asia on ollut esillä johtoryhmässä 21.11.2017. Johtoryhmä esittää, että 

kunnanjohtaja Toni K. Laine osallistuisi kurssille.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää Lapin aluehallintovirastolle, että alueellinen 

maanpuolustuksen yleiskurssi numero 52:lle esitetään kunnanjohtaja Toni 

K. Lainetta. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

  Tiedoksi:   kunnanjohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnan edustajan nimeäminen Inarijärven seurantaryhmään kaudelle 2018 - 2022 

 

566/00.00.01.01/2017 

 

KHALL § 402 Hallintojohtaja  

  

  Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää oheisella 14.11.2017 

kirjeellään kuntaa tekemään esityksen jäsenestä ja varahenkilöstä 

Inarijärven seurantaryhmään kaudelle 2018 - 2022. Esitykset tulee tehdä 

31.12.2017 mennessä.   

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää tehdä esityksen jäsenestä ja varahenkilöstä 

Inarijärven seurantaryhmään kaudelle 2018 - 2022 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus nimesi Anu Avaskarin jäseneksi ja Toini Sanilan 

varajäseneksi Inarijärven seurantaryhmään kaudelle 2018 - 2022. 

  

  Tiedoksi:   Lapin ELY-keskus, nimetyt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 22/2017 976 

 

Kunnanhallitus § 359 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 403 04.12.2017 
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Äänestysalueiden vaalilautakuntien asettaminen tasavallan presidentinvaaleihin 2018 

 

334/00.00.00.02/2017 

 

KHALL § 359 Keskusvaalilautakunnan sihteeri  

Liite 10 

 Tasavallan presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdolli-

nen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018. 

 

 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja 

asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat ja laitoksissa toimitettavaa en-

nakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi- 

 kunta. Ivalon ja Törmäsen äänestysalueella käytetään tasavallan presiden-

tinvaaleissa vuonna 2018 sähköistä vaaliluetteloa, viime vaaleissa sitä käy-

tettiin vain Ivalon äänestysalueella. Vaalipaikkoina toimivat, kuten 

aiemmin, Ivalon äänestysalueella kunnantalo, Nellimin äänestysalueella 

Erähotelli Nellimin tilat, Inarin kirkonkylän äänestysalueella Inarin koulu, 

Kaamasen äänestysalueella Kaamasen Kievarin tilat ja Sevettijärven 

äänestysalueella Sevettijärven koulu. Törmäsen äänestysalueella Törmäsen 

koulu on toiminut aiemmin vaalipaikkana, mutta on nyt myynnissä. 

Törmäsen äänestysalueella vaalipaikkana toimii presidentinvaaleissa 

vuonna 2018 Törmäsen kyläyhdistyksen hallinnoima Törmäsen Keidas.    

 

 Ohessa  vuoden 2017 kuntavaaleja varten asetetut vaalilautakunnat ja vaali-

toimikunnat. Nimistä on yliviivattu henkilöt, jotka eivät olleet käytettävissä 

kuntavaaleissa. Kaikkien jäsenten saatavilla oloa on hyvä puolueittain sel-

vittää ennen vaalilautakuntien asettamista. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

  

1. asettaa seuraavia äänestysalueita varten vaalilautakunnat 

 

001  Ivalon äänestysalue 

003  Törmäsen äänestysalue 

005  Nellimin äänestysalue 

007  Inarin kk:n äänestysalue 

008  Kaamasen äänestysalue 

011  Sevettijärven äänestysalue. 

 

1. asettaa terveyskeskuksen vuodeosastoa, palvelukeskus Koivikkoa, Män-

nikön palvelukotia sekä palvelukoti Attendo Oy:ta varten vaalitoimi-

kunnat. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus yksimielisesti asetti pöytäkirjan liitteenä 10 olevat vaalilau-

takunnat ja vaalitoimikunnat.   
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Toimeksi:   keskusvaalilautakunnan sihteeri  

  Tiedoksi:   ao. vaalilautakuntien ja -toimikuntien puheen- 

   johtajat, nimetyt 

  Lisätietoja:   keskusvaalilautakunnan sihteeri   

      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

 

KHALL § 359 Keskusvaalilautakunnan sihteeri  

Liite 10 

 Tasavallan presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdolli-

nen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018. 

 

 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja 

asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat ja laitoksissa toimitettavaa en-

nakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimi- 

 kunta. Ivalon ja Törmäsen äänestysalueella käytetään tasavallan presiden-

tinvaaleissa vuonna 2018 sähköistä vaaliluetteloa, viime vaaleissa sitä käy-

tettiin vain Ivalon äänestysalueella. Vaalipaikkoina toimivat, kuten 

aiemmin, Ivalon äänestysalueella kunnantalo, Nellimin äänestysalueella 

Erähotelli Nellimin tilat, Inarin kirkonkylän äänestysalueella Inarin koulu, 

Kaamasen äänestysalueella Kaamasen Kievarin tilat ja Sevettijärven 

äänestysalueella Sevettijärven koulu. Törmäsen äänestysalueella Törmäsen 

koulu on toiminut aiemmin vaalipaikkana, mutta on nyt myynnissä. 

Törmäsen äänestysalueella vaalipaikkana toimii presidentinvaaleissa 

vuonna 2018 Törmäsen kyläyhdistyksen hallinnoima Törmäsen Keidas.    

 

 Ohessa  vuoden 2017 kuntavaaleja varten asetetut vaalilautakunnat ja vaali-

toimikunnat. Nimistä on yliviivattu henkilöt, jotka eivät olleet käytettävissä 

kuntavaaleissa. Kaikkien jäsenten saatavilla oloa on hyvä puolueittain sel-

vittää ennen vaalilautakuntien asettamista. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

  

1. asettaa seuraavia äänestysalueita varten vaalilautakunnat 

 

001  Ivalon äänestysalue 

003  Törmäsen äänestysalue 

005  Nellimin äänestysalue 

007  Inarin kk:n äänestysalue 

008  Kaamasen äänestysalue 

011  Sevettijärven äänestysalue. 
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1. asettaa terveyskeskuksen vuodeosastoa, palvelukeskus Koivikkoa, Män-

nikön palvelukotia sekä palvelukoti Attendo Oy:ta varten vaalitoimi-

kunnat. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus yksimielisesti asetti pöytäkirjan liitteenä 10 olevat vaalilau-

takunnat ja vaalitoimikunnat.   

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Toimeksi:   keskusvaalilautakunnan sihteeri  

  Tiedoksi:   ao. vaalilautakuntien ja -toimikuntien puheen- 

   johtajat, nimetyt 

  Lisätietoja:   keskusvaalilautakunnan sihteeri   

      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

 

KHALL § 403 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

 Ohessa on kunnanhallituksen 23.10.2017 asettama luettelo 

vaalilautakunnista ja -toimikunnista vuoden 2018 presidentinvaaleihin. 

Siihen on yliviivattu ja merkitty punaisella ne, jotka ovat ilmoittaneet, että 

eivät ole käytettävissä. Lisäksi Suvi Kivelän sukunimi on muuttunut ja on 

nyt King. Kaamasen äänestysalueella erosta ovat ilmoittaneet puheenjohtaja 

Oda-Liv Lackschewitz-Koivisto ja varapuheenjohtaja Riitta Koskinen.  

Heidän tilalleen tulee valita Kaamasen vaalilautakuntaan kaksi jäsentä ja 

vaalilautakunnalle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sevettijärven 

äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen Jaakko Fofonoff on ilmoittanut 

eroavansa ja hänen tilalleen tulee valita  vaalilautakunnan jäsen sekä 

vaalilautakunnalle varapuheenjohtaja.  

 

 Esko Vuorinen on toimittanut oheisen oikaisuvaatimuksen , joka koskee 

Nellimin äänestysalueen henkilövalintoja. Vuorinen vaatii 

henkilövalintojen tarkistamista siinä suhteessa, että nykyisissä 

henkilövalinnoissa ei ole vasemmistoliiton edustajaa. Lisäksi varajäsenenä 

on hänen mukaansa Keväjärvellä asuva henkilö.   

 

 Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntien jäsenet ja näin huolehtii siitä, että 

jokainen puolue on edustettuna. Vaalilautakuntiin on viimeisimpien vaalien 

aikana ollut paremminkin vaikeuksia löytää tarvittava määrä käytettävissä 

olevia jäseniä. Lisäksi kuntavaaleissa 2017 vaalilautakuntien jäseniä koski 

aiempaa tarkempi esteellisyyssäännös suhteessa kuntavaaliehdokkaaseen.   

Vaalilaki ei mainitse vaalilautakunnan jäsenen kelpoisuusehdoksi sitä, että 

hänen tulisi asua äänestysalueella.   

  

 Vaalilain § 15:  
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 "Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

 

 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen 

määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 

 

 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi 

vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin 

oltava vähintään kolme. 

 

 Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten 

tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä 

edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin 

merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee 

kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 

asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja 

vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he 

tulevat jäsenten sijaan. "   

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää 

 1)  valita Kaamasen äänestysalueen vaalilautakuntaan kaksi jäsentä Oda-

Liv       Lackschewitz-Koiviston ja Riitta Koskisen tilalle 

 2)  valita Kaamasen äänestysalueen vaalilautakunnalle puheenjohtajan ja            

varapuheenjohtajan.  

 3)  valita Sevettijärven äänestysalueen vaalilautakuntaan yhden jäsenen               

Jaakko Fofonoffin tilalle 

 4)  valita Sevettijärven äänestysalueen vaalilautakunnan 

varapuheenjohtajan 

 5)  käsitellä Esko Vuorisen oikaisuvaatimuksen ja tehdä mahdolliset                   

henkilömuutokset Nellimin äänestysalueen vaalilautakuntaan 

  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus  

  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Liitteenä nro 7 vaalilautakunnat ja -toimikunnat. 

 

  Toimeksi:   keskusvaalilautakunnan sihteeri 

  Tiedoksi:   nimetyt, ao. vaalilautakuntien puheenjohtajat 

  Lisätietoja:   henkilöstösihteeri-suunnittelija  

      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 22/2017 980 

 

Kunnanhallitus § 404 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuustoaloite tietokonetomografialaitteen hankinnasta 

 

557/02.08.00.00/2017 

 

KHALL § 404 Hallintojohtaja  

  

  Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuustossa 9.11.2017 oheisen 

aloitteen, jossa esitetään terveyskeskuksen yhteyteen hankittavaksi 

tietokonetomografialaitteisto. Ensi vuoden talousarvioon ei laitetta sisälly. 

Asiaa selvitettiin kunnanhallitukselle 20.11.2017 ensi vuoden talousarvion 

käsittelyn yhteydessä. Aloitteessa esitetään, että tulevan vuoden 

talousarvioon tehdään tarvittavat muutokset.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan 

lausunnon 31.1.2018 mennessä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveysjohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Valtuustoaloite asuntorakentamisen edistämisestä 

 

559/10.04.00/2017 

 

KHALL § 405 Hallintojohtaja  

  

  Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustossa 9.11.2017 oheisen aloitteen, 

jossa se eittää kunnassa pohdittavaksi, millä keinoilla kunnassa olevia 

vapaita tontteja, omakotiasumisen etuja ja asuntorakentamiseen liittyviä 

palveluita voitaisiin tuoda aktiivisemmin esille.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 

31.1.2018 mennessä.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   tekninen johtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Valtuustoaloite uusiutuvan energia kuntakatselmuksen teosta 

 

562/00.01.05.02/2017 

 

KHALL § 406 Hallintojohtaja  

  

  Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustossa 9.11.2017 oheisen aloitteen, 

jossa se esittää kunnassa tehtäisiin Uusiutuvan energia kuntakatselmus, joka 

auttaa löytämään kullekin kunnalle sopivat keinot hiilineutraaliuteen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta Tilapalvelu-liikelaitoksen 

lausunnon 31.1.2018 mennessä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   Tilapalvelu-liikelaitos / kiinteistöpäällikkö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Valtuustoaloite siirtymisestä ekoenergian ostajaksi 

 

560/02.08.00.00/2017 

 

KHALL § 407 Hallintojohtaja  

  

  Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustossa 9.11.2017 oheisen aloitteen, 

jossa se esittää, että kunta siirtyisi ostamaan sähkönsä Suomen 

Luonnonsuojeluliiton hyväksymänä EKO-energiana. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta Tilapalvelu-liikelaitoksen 

lausunnon 31.1.2018 mennessä. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   Tilapalvelu-liikelaitos / kiinteistöpäällikkö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Valtuustoaloite aurinkokeräinten yhteishankintaan mukaan menosta 

 

561/00.01.05.02/2017 

 

KHALL § 408 Hallintojohtaja  

  

  Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustossa 9.11.2017 oheisen aloitteen, 

jossa se esittää, että kunta lähtisi mukaan aurinkokeräinten 

yhteishankintaan, joka toteutetaan Kohti hiilineutraalia kuntaa-hankkeessa 

(HINKU). 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja Inergia 

Oy:n lausunnot 31.1.2018 mennessä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   tekninen johtaja, Inergia Oy:n toimitusjohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Inarin asemakaavan mukaisen tontin 104/1 varaaminen: Suomen Rahamarkkinakeskus Oy 

 

KHALL § 409 Tekninen johtaja 

Liite 6 

 Suomen Rahamarkkinakeskus Oy:n puolesta toimitusjohtaja Tommi 

Hänninen on pyytänyt saada varata korvauksetta Inarin asemakaavan 

mukaisen tontin nro 1 korttelissa 104. Varaus olisi voimassa 30.6.2018 

saakka, jotta tontille suunnitellun kiinteistöinvestoinnin tarkempi 

suunnittelu voidaan viedä loppuun ja sen rahoitus varmistaa. Hakemus 

ohessa. Kartta liitteenä nro 6. 

 

 Ehdotettu korvaukseton suunnitteluaika on yhtenevä Inarin entisen ala-

asteen kehittämishankemenettelyn kanssa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää myöntää Suomen Rahamarkkinalaitos Oy:lle 

korvauksettoman varauksen Inarin asemakaavan mukaiseen tonttiin nro 1 

korttelissa 104. Varaus on voimassa 30.6.2018 saakka. Tontin 

luovutuksesta päätetään määräaikaan mennessä esitettävän suunnitelman 

perusteella. 

 

 Käsittely:  
  Tekninen johtaja Arto Leppälä oli asiantuntijana klo 16.10-16.22. Kokous 

keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    tekninen johtaja  

  Tiedoksi:    hakija,  

      tekn. os. / hallintosihteeri, suunnitteluavustaja  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Lap IT:n ja Inarin kunnan puitesopimus 

 

KHALL § 410 Hallintojohtaja  

  

  Inarin kunnalla ja LapIT:llä on puitesopimus tietoteknisten  (ICT) 

palvelujen ostamisesta. Sopimus on voimassa kuluvan vuoden loppuun. 

Atk-päällikkö on neuvotellut LapIT:n kanssa uudesta puitesopimuksesta. 

Esitys uudeksi kaksivuotiseksi sopimukseksi on ohessa. Uusi sopimus on 

välttämätön jo sen tähden, että Euroopan tietosuoja-asetus vaatii 

tietosuojasopimuksen, joka sisältyy uuteen puitesopimukseen asiaa 

käsiteltäessä on hyvä huomata, että ostettavista palveluista on tehty erilliset 

sopimukset.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus hyväksyy oheisen Inarin kunnan ja LapIT:n 

puitesopimuksen.  

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   LapIT Oy,  ATK-päällikkö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Poikkeamislupahakemus: Lahti Arto 

 

516/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 411 Tekninen johtaja 

Liite  2 

 Rakennushanke 
 

 Arto Lahti hakee poikkeamislupaa rakentaakseen 80 k-m² suuruisen 

lomarakennuksen tilalle Tievapirtti 148-402-16-7. Kartta liitteenä nro 2. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

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

alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman 

asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti 

määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämi-

sen perusteena.  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Vaskojoen rannalla. 

Hakemuksen mukaan uudisrakennuksen yhteydessä nykyinen 

lomarakennus (20 k-m²) muutetaan talousrakennukseksi.   

 

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

hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla 

annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, 

määräyksestä, kiellosta 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 

saavuttamista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä 

rakentamisena 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 suunnit-

telutarvealueella 

  

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

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamis-

päätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poik-

keamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla 
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enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuiten-

kin enintään viisi vuotta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitetta-

va poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muis-

tutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 

muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen 

jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoit-

taneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hakemuksessa on kysymys käytössä olevan pihapiirin sisällä tapahtuva 

rakentaminen, jossa rakennetaan uusi lomarakennus ja vanha pieni 

lomarakennus muutetaan talousrakennukseksi. Hakemus ei siten tarkoita 

uuden rakennuspaikan muodostumista.  

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-

tönsuojeluun 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  

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

  __________  

 



Inarin kunta Pöytäkirja 22/2017 990 

 

Kunnanhallitus § 412 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Poikkeamislupahakemus: Airisto Nina ja Airisto Marko 

 

500/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 412 Tekninen johtaja 

Liite 3 

 Rakennushanke 
 

 Airisto Nina ja Airisto Marko hakevat poikkeamislupaa tilalle Eräsaari 148-

402-14-22 rakentaakseen 45 k-m² suuruisen lomarakennuksen, 15 k-m² 

suuruisen saunan sekä 20 m² suuruisen talousrakennuksen. Hanke sijoittuu 

Inarijärven Tissikivisaareen. Kartta liitteenä nro 3. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 1 momentti; Lupaa rakennuksen 

rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan 

toteutumista. Hakemuksen kohteelle ei vuonna 1996 vahvistetussa 

oikeusvaikutteisessa Inarijärven osayleiskaavassa ole osoitettu 

rakennuspaikkaa. 

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Inarijärven 

Tissikivisaaressa. Hakemus kohdistuu 16.3.2017 valtuuston hyväksymän 

Inarijärven yleiskaavan mukaiselle rakennuspaikalle. Valtuuston 

päätöksestä on valitettu, joten Inarijärven yleiskaava ei ole saanut 

lainvoimaa. Valitukset eivät kohdistu hakemuksen tarkoittamalle alueelle. 

Hakemuksen mukaisesti päärakennus (n. 45 k-m²) sijoittuisi 60 metrin 

päähän rantaviivasta ja sauna (15 k-m²) 25 metrin päähän rantaviivasta. 

 

Hyväksytyssä Inarijärven yleiskaavassa rakennuspaikka on merkitty 

merkinnällä RA-5: Ympäristöllisesti aralle alueelle sijoittuva loma-

asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon ja 

talousrakennuksia yhteensä 80 k-m². Loma-asunto saa olla kooltaan 

enintään 60 k-m² ja talousrakennukset 20 k-m². Muilta osin noudatetaan 

voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Kaavamääräyksissä 

määrätään, että Kyläkeskusten ulkopuolella loma-asuntojen etäisyys 

rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Erillisen saunarakennuksen ja 

talousrakennuksen etäisyys rannasta tulee olla vähintään 20 metriä. 

 

Yleiskaavan käyttötarkoitusta (RA-5) koskevassa kaavamääräyksessä 

viitataan rakennusjärjestyksen määräyksiin, joka lomarakennuksen 

rantaetäisyyksien osalta on yhtenevä yleiskaavamääräysten kanssa 

kuitenkin tarkennettuna seuraavasti: Kuitenkin sellaisen alle 50 m²:n 

suuruisen loma-asunnon, jossa ei ole painevettä tai viemäriä voi rakentaa 25 

metrin etäisyydelle rantaviivasta ja vastaavan alle 20 m² saunarakennuksen 

15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä 

hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla 

annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, 

määräyksestä, kiellosta 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 

saavuttamista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä 

rakentamisena 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 suunnit-

telutarvealueella 

  

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

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamis-

päätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poik-

keamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla 

enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuiten-

kin enintään viisi vuotta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitetta-

va poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muis-

tutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 

muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen 

jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoit-

taneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hakemus kohdistuu valtuuston 16.3.2017 hyväksymän Inarijärven 

yleiskaavan mukaiselle paikalle. Yleiskaava ei ole saanut lainvoimaa 

valtuuston hyväksymispäätöksestä tehtyjen valitusten vuoksi. Valitukset 

eivät kuitenkaan kohdistu nyt hakemuksen kohteena olevalle alueelle. 

Rakennuspaikan soveltuvuus haettuun tarkoitukseen on yleiskaavassa 

tutkittu. 

Hanke on Inarijärven yleiskaavan kohdemerkinnän (RA-5) ja Inarin kunnan 

rakennusjärjestyksen mukainen.  

 

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 
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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  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Poikkeamislupahakemus: Hutka-Ojanen Hanna, Hutka Harri 

 

504/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 413 Tekninen johtaja 

Liite 4 

 Rakennushanke 
 

 Hanna Hutka-Ojanen ja Harri Hutka hakevat poikkeamislupaa tilalle 

Eräsaari 148-402-14-22 rakentaakseen 45 k-m² suuruisen 

lomarakennuksen, 15 k-m² suuruisen saunan sekä 20 m² suuruisen 

talousrakennuksen. Hanke sijoittuu Inarijärven Tissikivisaareen. Kartta 

liitteenä nro 4. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 1 momentti; Lupaa rakennuksen 

rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan 

toteutumista. Hakemuksen kohteelle ei vuonna 1996 vahvistetussa 

oikeusvaikutteisessa Inarijärven osayleiskaavassa ole osoitettu 

rakennuspaikkaa. 

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Inarijärven 

Tissikivisaaressa. Hakemus kohdistuu 16.3.2017 valtuuston hyväksymän 

Inarijärven yleiskaavan mukaiselle rakennuspaikalle. Valtuuston 

päätöksestä on valitettu, joten Inarijärven yleiskaava ei ole saanut 

lainvoimaa. Valitukset eivät kohdistu hakemuksen tarkoittamalle alueelle. 

Hakemuksen mukaisesti päärakennus (n. 45 k-m²) sijoittuisi 25 metrin 

päähän rantaviivasta ja sauna (15 k-m²) 15 metrin päähän rantaviivasta. 

 

Hyväksytyssä Inarijärven yleiskaavassa rakennuspaikka on merkitty 

merkinnällä RA-5: Ympäristöllisesti aralle alueelle sijoittuva loma-

asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon ja 

talousrakennuksia yhteensä 80 k-m². Loma-asunto saa olla kooltaan 

enintään 60 k-m² ja talousrakennukset 20 k-m². Muilta osin noudatetaan 

voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Kaavamääräyksissä 

määrätään, että Kyläkeskusten ulkopuolella loma-asuntojen etäisyys 

rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Erillisen saunarakennuksen ja 

talousrakennuksen etäisyys rannasta tulee olla vähintään 20 metriä. 

 

Yleiskaavan käyttötarkoitusta (RA-5) koskevassa kaavamääräyksessä 

viitataan rakennusjärjestyksen määräyksiin, joka lomarakennuksen 

rantaetäisyyksien osalta on yhtenevä yleiskaavamääräysten kanssa 

kuitenkin tarkennettuna seuraavasti: Kuitenkin sellaisen alle 50 m²:n 

suuruisen loma-asunnon, jossa ei ole painevettä tai viemäriä voi rakentaa 25 

metrin etäisyydelle rantaviivasta ja vastaavan alle 20 m² saunarakennuksen 

15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 
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Ptk:n tarkastus 

 

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

hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla 

annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, 

määräyksestä, kiellosta 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 

saavuttamista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä 

rakentamisena 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 suunnit-

telutarvealueella 

  

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

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamis-

päätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poik-

keamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla 

enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuiten-

kin enintään viisi vuotta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitetta-

va poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muis-

tutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 

muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen 

jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoit-

taneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hakemus kohdistuu valtuuston 16.3.2017 hyväksymän Inarijärven 

yleiskaavan mukaiselle paikalle. Yleiskaava ei ole saanut lainvoimaa 

valtuuston hyväksymispäätöksestä tehtyjen valitusten vuoksi. Valitukset 

eivät kuitenkaan kohdistu nyt hakemuksen kohteena olevalle alueelle. 

Rakennuspaikan soveltuvuus haettuun tarkoitukseen on yleiskaavassa 

tutkittu. 

Hanke on Inarijärven yleiskaavan kohdemerkinnän (RA-5) ja Inarin kunnan 

rakennusjärjestyksen mukainen.  

 

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 
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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  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Poikkeamislupahakemus: Aleksander Strekalov 

 

440/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 414 Tekninen johtaja 

Liite 5  

 Rakennushanke 
 

 Aleksander Strekalov hakee poikkeamislupaa rakentaakseen 

kaksikerroksisen lomarakennuksen Kaunispään asemakaavan mukaiselle 

tontille nro 4 korttelissa 209. Kartta liitteenä nro 5. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentti: Rakennusta ei saa rakentaa 

vastoin asemakaavaa.  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Kaunispään asemakaava-

alueella. Asemakaavassa rakennuspaikka on merkitty merkinnällä RA-1; 

loma-asuntojen korttelialue: Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 

kahden loma-asuntohuoneiston loma-asuntorakennuksen sekä erillisen 

autotalli-talousrakennuksen. Asemakaavassa rakennuspaikan suurin sallittu 

kerrosluku on yksi. Lisäksi kaavamääräyksissä rakennuspaikan 

rakennusoikeudeksi määrätään enintään 200 k-m² siten, että 

rakennusoikeudesta enintään 85 % saa käyttää majoitus ja 

palvelurakentamisen ja loput 15 % rakennusoikeudesta on varattava 

autotalli- ja talousrakennuksille. Lisäksi määrätään, että Rakennukset on 

perustettava maaston mukaisesti, maastoa muokkaavia huomattavia 

pengerryksiä tai leikkauksia ei sallita. 

 

Hakemuksen kohteena olevalle rakennuspaikalle on myönnetty 13.3.2013 

rakennuslupa autokatoksen ja kaksi kerroksisen lomarakennuksen 

rakentamiseksi. Rakennuslupapäätöksen mukaisesti autokatoksen pinta-ala 

on 29 m² ja lomarakennuksen kerrosala oli 206 k-m². 

 

Lomarakennuksen rakennuslupa on kumottu Korkeimmassa hallinto- 

oikeudessa 15.11.2016.  Päätös ohessa. 

Päätöksen mukaan lupapäätöksen kumoaminen perustui siihen, että 

rakennuslupapäätös oli asemakaavan vastainen kerrosluvun ja 

enimmäisrakennusoikeuden osalta sekä se, ettei rakennushanketta koskien 

ole tehty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista päätöstä poiketa 

asemakaavaa koskevista määräyksistä.  

 

Nyt kysymyksessä olevassa hakemuksessa haetaan poikkeamislupaa 

rakennuksen kerroksisuudesta. 

 

Hakemuksen mukainen poikkeaminen tarkoittaisi rakentamista kahteen 

kerrokseen siten, että asemakaavan mukainen rakennusoikeus ei ylity. 
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Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus. Muistutus ohessa. 

 

Muistutuksessa on keskitytty kolmeen asiaan: 

 

1. Kerrosluvusta poikkeaminen. - Poikkeamisluvan myöntäminen                      

kerrosluvusta johtaa muistutuksen mukaan tilanteeseen, että kaava-alueen     

muillekin rakennuspaikoille syntyy tasapuolisen kohtelun vuoksi                   

vastaava oikeus poiketa kaavan kerroslukumääräyksestä. 

 

Vastine: Muistutuksen tehneiden omistama rakennus tontilla nro 1 

korttelissa 210 on rakennettu kolmeen tasoon rakennuskorkeuden ollessa 

7,897 m. Nyt hakemuksen kohteena olevan rakennuksen korkeus on 8,044 

m, eli 0,14 m korkeampi. Alueella on vireillä kaavamuutos kerroksisuuden 

korjaamiseksi toteutuneen rakentamisen mukaiseksi. Kaavoitusinsinöörin 

selvitys tavoiteltavasta kerroksisuudesta vireillä olevassa asemakaavan 

muutoksessa ohessa. 

 

2. Pinta-ala: Poikkeamislupa ei ratkaise nyt käynnistetyn rakentamisen              

aiheuttamaa ongelmaa ja ristiriitaa kaavan suhteen. Aloitetun                         

rakennustyön kohteena oleva rakennuksen pinta-ala on 206 m² ja sen            

lisäksi rakennettavan autokatoksen pinta-ala olisi 29 m². 

 

Vastine: Tässä hakemuksessa ei ole haettu poikkeamislupaa 

rakennusoikeuden ylittämiselle. 

 

3. Maanpinnan korotus: Asemakaavan mukaisesti alueella ei saa                       

rakennettaessa muuttaa maanpinnan muotoa. Maanpintaa on korotettu           

kohteella n. 1 metrin verran. 

 

Vastine: Kaavamääräyksen mukaisesti maastoa muokkaavia huomattavia 

pengerryksiä tai leikkauksia ei sallita. Kaavamääräykset eivät kiellä 

maaston muokkaamista niin jyrkästi kuin muistutuksessa on esitetty. 

Laajemmin alueen toteutunutta rakentamista arvioiden, pengertäminen ei 

poikkea merkittävästi alueen muusta rakentamisesta.  

 

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

hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla 

annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, 

määräyksestä, kiellosta 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 

saavuttamista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa 

merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
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Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä 

rakentamisena 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 suunnit-

telutarvealueella 

  

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

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamis-

päätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poik-

keamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla 

enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuiten-

kin enintään viisi vuotta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitetta-

va poikkeamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muis-

tutuksen asiassa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa 

muistutuksessa on useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen 

jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. 

Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoit-

taneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hakemus kohdistuu Kaunispään asemakaavan alueeseen, joka on 

hyväksytty valtuustossa 4.7.2002. Poikkeaminen tarkoittaa asemakaavan 

vastaista rakentamista, jossa kattotuolien väliin sijoitetaan 

rakennusoikeuteen luettavaa tilaa noin puolet ensimmäisen kerroksen 

kerrosalasta. Asemakaavassa ei ole määräyksiä rakennuksen korkeudesta, 

joten rakennuksen vaipan korkeuden ei voida katsoa olevan asemakaavan 

vastainen. Koska vastaavalla tavalla 'parviratkaisuna' on toteutettu 

merkittävä osa Kaunispään asemakaavan lomarakennuksista, ei 

poikkeaman voida katsoa johtavan vaikutuksiltaan merkittävään 

rakentamiseen eikä muutoinkaan vaikeuttavan kaavan toteuttamista. 

Toteutuneesta rakentamisesta johtuen kaavamuutos kerroksisuuden 

korjaamiseksi on vireillä. Poikkeaminen ei myöskään vaaranna 

tontinhaltijoiden yhdenvertaista kohtelua, koska myös muistuttajien 

rakennus poikkeaa asemakaavamääräyksistä kerroksisuuden osalta.  

 

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. 

   _ _ _ 
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Ptk:n tarkastus 

 

 

 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.  

 

 Käsittely:  
  Tekninen johtaja Arto Leppälä oli asiantuntijana klo 16.10-16.22. Kokous 

keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Ptk:n tarkastus 

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta ja esitys hallituksen jäseneksi 

vuosille 1.7.2017 - 31.5.2021 / varaedustajan valinta yhtymäkokoukseen 

 

350/00.00.01.01/2017 

 

KHALL § 244 Hallintojohtaja  

  

  Inarin kunta on mukana Lapin Jätehuolto kuntayhtymässä, jossa mukana 

ovat myös Kittilän, Sodankylän, Kemijärven, Sallan, Savukosken, 

Pelkosenniemen, Enontekiön ja Muonion kunnat. Lapin jätehuolto 

kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kukin jäsenkunta nimeää 

yhden yhtymäkokousedustajan. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän 

hallituksen kahdeksi vuodeksi. Yhtymäkokous pidetään 30.6.2017.  

 

 Yhtymäkokousedustajana vuosina 2015-2016 on ollut Maire Puikko. 

Yhtymän hallituksessa vuosina 2015-2016 on ollut tekninen johtaja Arto 

Leppälä.  

 

 Kunnanjohtaja on keskusteltuaan hallituksen puheenjohtajan kanssa 

ilmoittanut Lapin jätehuoltokuntayhtymään, että Inarin kunnan 

yhtymäkokousedustaja on Maire Puikko ja Inarin kunnan jäsenehdokas 

yhtymähallitukseen on tekninen johtaja Arto Leppälä. Kunnanhallitus 

käsittelee asian 3.7.2017 kokouksessaan. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

 1. todeta, että Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajana            

30.6.2017 kokouksessa on ollut Maire Puikko 

 2. valita yhtymäkokousedustajan ajalle 1.7.2017-31.5.2021  

 3. nimetä jäsenehdokkaaksi kuntayhtymän hallitukseen vuodelle 2017               

Arto Leppälä siihen asti, kun seuraava yhtymäkokous pidetään,  

 4. nimetä jäsenehdokas kuntayhtymän hallitukseen ajalle 1.7.2017 -                  

31.5.2021. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Anne Tuovila poistui kokouksesta klo 18.59 ja  Eeva Harmanen saapui klo 

19.00. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Maire Puikon. 

 

 Nimesi jäsenehdokkaaksi kuntayhtymän hallitukseen Arto Leppälän. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 

  Tiedoksi:   valittu ja nimetty 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  
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Kunnanhallitus § 415 04.12.2017 
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      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 415 Hallintojohtaja  

  

  Maire Puikko on ilmoittanut, että hän ei pääse 15.12.2017 pidettävään 

kuntayhtymän yhtymäkokokseen. Hänelle ei ole valittu varaedustajaa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää valita Maire Puikolle varaedustajan Lapin 

Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Maire Puikon varaedustajaksi Lapin 

Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Jaana Seipiharju.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   valittu, Lapin Jätehuollon kuntayhtymä 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 416 04.12.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut mahdolliset asiat 

 

KHALL § 416 Ivalon koulukampushankkeesta pidetään infotilaisuus valtuustopäivänä 

14.12.2017 klo 13.00. 

 

 Kunnanjohtaja kertoi Saariselän rakentamishankesuunnitelmista.  

 

 Miia Kärnä poistui klo 17.21. 

 

 Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto voi osallistua 

itsenäisyyspäiväjuhlatilaisuuksiin isännöimään tilaisuutta. Ivalossa 

seppeleenlaskijat valtuuston pj ja kunnanjohtaja,  Inarissa valtuuston I vpj. 

 

 Päätös klo 17.30 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 22/2017 1003 
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 Muutoksenhakuohje 
 

 

Muutoksenhakukiellot 
 

Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee 

 kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai 

 työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. 

 

Pykälät:  

 

 
Lain kunnallisesta viranhaltijasta 50 §:n 2 mom. perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea 

muutosta viranomaisen päätökseen kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa 

eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka 

viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä edellä tässä 

momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa 

viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen 

alayhdistyksessä. 

 

Kunnanhallitus / hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain 

vastaisuudesta. 

 
Pykälät:  

 

 

Oikaisuvaatimus 

 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. 

 

Pykälät: 

 

 

Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hankintalain mukaan. 

 

Pykälät: 

 

Seuraavaiin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 

 

Pykälät: 

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus 
 

Oikaisuvaatimusohje 
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Tähän 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 tiedonantoa 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 oikaisu- 

vaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Inarin kunnanhallitus.  

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

 

Kunnan kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00. 

 

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  

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. 
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Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään  

ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta. 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

 

Kunnan kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00. 
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös 
 

Valitusosoitus 

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Valitusoikeus 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella  

vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen 

hakea muutosta kunnallisvalituksella myös 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös  

välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

 kunnan jäsen. 

 

Valitusaika 

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä  

ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä. 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 

pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

  

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,  

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä  

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 

 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa  

 päätös on muuten lainvastainen. 

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen 

 

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. 

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat: 

 

Postiosoite PL 189, 90101 Oulu 

Käyntiosoite Isokatu 4, 90100 Oulu 

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksi  029 564 2841 

Puhelin  029 564 2800 

Virka-aika klo 8.00 - 16.15. 
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Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen  

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 

valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot.  

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei  

kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta. 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00. 
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Hallintovalitus 
 

Valitusosoitus 

 

Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Valitusoikeus 

 

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Valitusaika 
 

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen  

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jolle muuta näytetä, seitsemän päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 

saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

 

Tiedoksisaantipäivää 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. 

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat: 

 

Postiosoite PL 189, 90101 Oulu 

Käyntiosoite Isokatu 4, 90100 Oulu 

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksi  029 564 2841 

Puhelin  029 564 2800 

Virka-aika klo 8.00 - 16.15. 

 

Hallintovalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen  

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 

valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. 

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei 

kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

 päätös johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisesta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta 

säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. 

 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta. 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 
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Ptk:n tarkastus 

 

Muutoksenhakuohje hankintaa koskevaan päätökseen 

Sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat   
 

 

Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä 

hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat. 

 

1 Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi 
 

 Oikaisuvaatimusoikeus 

 

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja 

tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 

hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 

kuluessa kirjeen lähettämisestä.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Inarin kunnanhallitus.  

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 

Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

 Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla 

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu 

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi. 

 

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian 

hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 

asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on 

ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot. 

 

Pöytäkirja 

mailto:inari@inari.fi


Inarin kunta Pöytäkirja 22/2017 1011 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta. 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 

Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 

 

 

2 Ohjeet kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi 
 

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 katsotaan 

asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta 

näytetä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti  

nähtäväksi. 

 

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. 

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 

Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 se, millaista oikaisua vaaditaan 

 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. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta. 

  

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 

Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 
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Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen tai  

hankintaoikaisun johdosta muutettuun hankintapäätökseen  
EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat 
 

 

Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua 

tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.  

 

1 Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja 

tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 

hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta. 

 

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka 

kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 

 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle 

ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä 

päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, 

että viestiä voidaan käsitellä. 

 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 

tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

 Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Inarin kunnanhallitus. 

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 

Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla 

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu 
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 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi. 

 

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian 

hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 

asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on 

ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot. 

 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa 

tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

 Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta.  

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 

Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 

 

 

2 Valitusosoitus markkinaoikeudelle 
 

Valitusoikeus 

 

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian 

markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

 

Valitusaika 

 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

 

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 3 

kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. 

 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, 

että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on 

ollut olennaisesti puutteellinen.  

 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle 

ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä 

päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, 

että viestiä voidaan käsitellä. 

 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 

tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. 

 

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on 

oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle. 
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Tiedoksisaantipäivää 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 markkinaoikeudelle.  

 

Osoite  Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

Sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi 

Faksi  029 564 3314 

Puhelin  029 564 3300 

 

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 

valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei 

kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle 

 

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta 

markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa 

koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle. 

 

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen: 

 

Posti- ja käyntiosoite  Inarin kunta / kirjaamo, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 

Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 

 

mailto:inari@inari.fi


Inarin kunta Pöytäkirja 22/2017 1016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Oikeudenkäyntimaksu 

 

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään 

tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta.  

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 

Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 
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Muu valitus 

 


