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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Kunnanhallituksen konsernijaosto 
 

Kokousaika 23.10.2017 klo 13:00 - 14:14 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja  Hannu Alenius  varapuheenjohtaja 

 Toini Sanila jäsen 

 Anne Tuovila jäsen 

 Timo Väisänen jäsen 

  

Muut saapuvilla olleet Toni K. Laine kunnanjohtaja, esittelijä  

 Pentti Tarvainen  hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetetty 18.10.2017. 

 

Asiat 18 - 21 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Alenius ja Toini Sanila.  

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Jari Huotari  Pentti Tarvainen 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 6.11.2017 

 

Allekirjoitukset 

   

 Hannu Alenius  Toini Sanila  

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 7.11.2017. 
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Kunnanhallituksen konsernijaosto § 18 23.10.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inergia Oy:öön liittyvät järjestelyt 

 

521/02.05.03.02/2017 

 

KONJA § 18 Hallintojohtaja 

 

 Kunnanhallitus on 2.10.2017 kokouksessaan hyväksynyt Inspira Oy:n tar-

jouksen kunnan ja Inergia Oy:n välisten lainajärjestelyjen suunnittelusta ja 

toteuttamisen tukemisesta. Ensimmäisenä vaiheena kunnanhallitukseen ja 

edelleen valtuustolle on valmisteltu Inergia Oy:lle kunnan kassasta annetta-

va miljoonan euron laina. Suunnitellut järjestelyt liittyvät osinkotuoton tu-

loutuksesta muihin tuloutusmuotoihin siirtymiseen. Asiaa selostetaan tar-

kemmin kokouksessa.  

 

 Toimitusjohtaja Timo Jokinen on kutsuttu kuultavaksi kokoukseen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Inergia Oy:öön liittyvät järjestelyt.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

 Inergia Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokinen oli paikalla asiantuntijana 

klo 13.05 - 13.50. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 

 Päätös: 
 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 
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Saariselän Siula Oy:n pienosakkaille tehtävä lunastustarjous / tilannekatsaus 

 

406/00.01.00.02/2017 

 

KONJA § 10 Hallintojohtaja 

 

 Kunnanhallitus on käsitellyt useita kertoja Saariselän Siula Oy:n asioita. 

Viimeisimmässä käsittelyssä 9.1.2017 kunnanhallitus antoi kunnanjohtajal-

le oikeuden tehdä toimeksiannon pienosakkeille esitettävästä neuvottelutar-

jouksesta, joka käsitellään kunnanhallituksessa ennen sen esittämistä. Uu-

den hallintosäännön 22 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on mm. an-

taa kunnan ennakkokantoja konserniohjeen edellyttämissä asioissa ja tehdä 

esityksiä kunnanhallitukselle yhtiöiden taloudellisen aseman perusteella.  

 

 Kunnanjohtaja on antanut KPMG Lakipalveluille toimeksiannon Saariselän 

Siula Oy:n pienosakkaille tehtävästä lunastustarjouksesta. Asiasta on neu-

voteltu KPMG:n edustajien kanssa ja KPMG:n Lakipalvelut on toimittanut 

kuntaan tarjoukset, joihin on otettu maininta yhtiön taloudellisesta tilantees-

ta ja siitä, että kunta on joutunut toistuvasti antamaan yhtiölle lainaa, jotta 

se pystyy maksamaan kunnan takaamien lainojen lyhennykset ja korot. Tar-

joukset ovat tässä vaiheessa salaisia.  

 

 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti salaiset asiat jaetaan kokouksessa 

ja kerätään sen jälkeen pois. Tarjouskirjeet ovat nähtävillä ja saatavilla hal-

lintojohtajalta tai kunnanjohtajalta.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi oheiset 

tarjoukset pienosakkaille. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Tarjoukset ovat julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 20) kohdan mukaan liikesalai-

suutena tässä vaiheessa salaisia. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: 
 Konsernijaosto valtuuttaa kunnanjohtajan / hallintojohtajan käymään kes-

kustelut pienosakkaiden kanssa osakkeiden lunastamisesta ennen virallisen 

tarjouksen tekemistä.  

 

 Päätös: 

 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuk-

sen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Kunnanhallitukselle  

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
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   puh. 0400 317 552 

 __________ 

 

 

KHALL § 281 Hallintojohtaja  

  

  Tarjouskirjeet pienosakkaille ovat ohessa. 

 

 Konsernijaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 21.8.2017. Jaoston päätös il-

moitetaan kokouksessa. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus hyväksyy konsernijaoston ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Tarjoukset ovat julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 20) kohdan mukaan liikesalai-

suutena tässä vaiheessa salaisia. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

  Tiedoksi:   Saariselän Siula Oy 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

 

KONJA § 19 Hallintojohtaja 

 

 Saariselän Siula Oy:n vähemmistöosakkaille on jätetty 26.9.2017 oheinen 

kirje osakkeiden lunastuksesta. Yksikään kirjeen saajista ei ole ollut yhtey-

dessä lunastusasiassa. Yhteydenottoaikaa on jäljellä lokakuun loppuun.  

 

 Asiakirja on julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 20) kohdan mukaan liikesalaisuu-

tena tässä vaiheessa salainen. 

 

 Kunta on jo pitkään maksanut Saariselän Siula Oy:lle takaamiensa lainojen 

korot ja kuoletukset. Yhtiöllä on ollut jo jonkin aikaa vaikeuksia myös mui-

den kuten sähkö- ja siivouslaskujen maksamisessa. Tähän asti kunta on pi-

dättäytynyt muiden yhtiön maksujen maksamisesta. Kunnanjohtaja ja hal-

lintojohtaja ovat olleet yhteydessä yhtiön toimitusjohtajaan.  

 

 Yhtiön tilaa ja suunniteltuja toimenpiteitä esitellään tarkemmin kokoukses-

sa. Konsernijaostolla lienee mahdollista antaa omistajaohjausohjeita muul-
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lekin kuin yhtiökokousedustajille ainakin poliittista ohjausta yhtiön halli-

tukselle tilanteessa, jossa yhtiö ei näytä itse selviytyvän taloudesta ja hallin-

nosta.   

 

 Yhtiön toimitusjohtaja on toimittanut 13.10.2017 kunnanjohtajalle oheisen 

selvityksen ja esityksen yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Selvityksen mu-

kaan yhtiö tarvitsee kunnalta lainaa erääntyneiden hoitopuolen kulujen hoi-

tamiseen 80 000 euroa. Yhtiö esittää lainan takaisinmaksusta tehtäväksi 10 

vuoden sopimuksen annuiteettipohjalta. Lisäksi yhtiö esittää, että kunta jat-

kaisi yhtiön rahoittamista rakennusaikaisen lainan takaisinmaksamiseksi.  

 

 Kunta on maksanut takaamiensa lainojen korkoja ja lyhennyksiä vuodesta 

2013 tähän mennessä yhteensä 308 613 euroa. Kunta huolehtii niistä edel-

leen kuukausittain noin 11 000 eurolla. Kuluvana vuonna lainoja on hoidet-

tu lokakuuhun mennessä 138 891,59 euroa ja niitä kertyy maksettavaksi 

kaikkiaan kuluvana vuonna n. 160 000 euroa. Lainojen hoito on käsitelty 

lyhytaikaisena lainana Saariselän Siula Oy:lle. Kunnan takaamia lainoja on 

jäljellä 16.10.2017 tilanteessa 1 034 781 euroa.  

  

 Kunnanhallituksen 23.10.2017 esityslistalle on valmisteltu 80 000 euron 

lainan ja 160 000 euron lyhytaikaisen lainan antaminen Saariselän Siula 

Oy:lle. Yhtiön taloudellinen tilanne on sellainen, että se ei pysty lainoja 

kunnalle ainakaan kovin nopeassa aikataulussa maksamaan.  

 

  Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto merkitsee tiedoksi 

1. osakkeiden lunastustilanteen  

2. yhtiön taloudellisen tilanteen ja siihen liittyvät toimenpide-esitykset.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös: 
 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Seuraavassa konsernijaoston kokouksessa käsitellään konserniohjeen anta-

minen Saariselän Siula Oy:lle ja Saariselkä Oy:lle.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Toimeksi:  kunnanjohtaja 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 
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Konsernijaoston osallistuminen Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja -koulutusohjelmaan / 

koulutuksen järjestäminen paikkakunnalla 

 

404/01.03.00/2017 

 

KONJA § 9 Hallintojohtaja 

 

 FCG järjestään vuoden 2017 aikana Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaa-

ja -koulutusohjelman, johon mm. Inergia Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja 

ovat osallistumassa. Koulutukset järjestetään kolmena kaksipäiväisenä kun-

nan ulkopuolisena koulutuksena pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla. 

Koulutusryhmiä on kaksi, joista jälkimmäisen ulkopuoliset koulutuspäivät 

ovat esim. 26. - 27.10., 16. - 17.11. ja 7. - 8.12.2017. Koulutuksen hinta on 

1700 euroa (alv 0 %). Matkakuluineen koulutuskustannus koko konserni-

jaoston osalta kunnanjohtaja mukaan lukien on 20 000 - 30 000 euroa riip-

puen lentojen hinnoista. Koulutusesite on ohessa ja linkki koulutusohjel-

miin on laitettu sähköiseen kokousjärjestelmään.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi jaostolle 

ja kunnanjohtajalle oikeuden osallistua Kunnallisen osakeyhtiön hallitus-

osaaja -koulutusohjelmaan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: 

 Konsernijaosto päättää siirtää asian lisäselvityksiä varten. (esim. koulutus 

paikkakunnalle). 

  

 Päätös: 

 Konsernijaosto yksimielisesti siirsi asian lisäselvityksiä varten.  

(esim. koulutus paikkakunnalle). 

  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Kunnanhallitukselle 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 

 

  

 

KHALL § 280 Hallintojohtaja 

 

 Koulutusesite on ohessa ja linkki koulutusohjelmiin on laitettu sähköiseen 

kokousjärjestelmään.  
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 Konsernijaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 21.8.2017. Jaoston päätös il-

moitetaan kokouksessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus hyväksyy konsernijaoston ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

  

 

KHALL § 302 Hallintojohtaja  

   

 FCG:ltä on pyydetyt ja saatu oheinen esitys Kunnallisen osakeyhtiön halli-

tusosaaja -räätälöidystä koulutuskokonaisuudesta. Koulutus on mahdollista 

järjestää Ivalossa enintään 20 henkilölle. Koulutuksen hinta Ivalossa on sa-

maa luokkaa kuin koulutus pääkaupunkiseudulla pelkästään konsernijaos-

tolle. Inergia Oy:n toimitusjohtaja on ilmoittanut, että Inergia Oy:n hallitus 

osallistuu paikkakunnalla järjestettävään koulutusohjelmaan.  

 

 Paikkakunnalla järjestettävään koulutukseen on mahdollista osallistua kon-

sernijaoston lisäksi kunnanjohtaja ja kunnan yhtiöiden toimitusjohtajat.  

Muista yhtiöistä koulutukseen voisivat osallistua Inarin Kiinteistöt Oy:n, 

Nuoriso- ja luontomatkailu Inari Oy:n ja MedInari Oy:n hallituksen pu-

heenjohtaja ja toimitusjohtaja.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. hyväksyä FCG:n tarjouksen paikkakunnalla järjestettävänä Kunnallisen 

osakeyhtiön hallitusosaaja -räätälöidystä koulutuskokonaisuudesta 

2. järjestää koulutuksen konsernijaostolle 

3. esittää toivomuksen, että Inergia Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja sekä 

Inarin Kiinteistöt Oy:n, Nuoriso- ja luontomatkailu Inari Oy:n ja  

MedInari Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat 

koulutukseen 

4. käydä keskustelun ja esittää FCG:lle toivomuksia koulutusajankohdasta 

5. antaa kunnanjohtajalle oikeuden päättää koulutusajankohdat ja kutsua 

osanottajat mahdollisesti muutoin käyttämättä jääville koulutuspaikoille. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallintojohtaja, kunnanjohtaja 

  Tiedoksi:   FCG, em. yhtiöt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

 

KONJA § 20 Hallintojohtaja 

 

 Koulutuksen järjestäjän FCG:n kanssa on sovittu, että ensimmäinen jakso 

järjestetään Ivalossa 22. - 23.11.2017. Muiden jaksojen ajankohta sovitta-

neen ensimmäisen jakson aikana.  

 

 Koulutukseen osallistujia on 20, jos koulutukseen osallistuvat konsernijaos-

to (5-1 eli 4), Inergia Oy:n hallitus kokonaisuudessaan ja toimitusjohtaja 

(7+1), Inarin Kiinteistöt Oy:n, Nuoriso- ja luontomatkailu Inari Oy:n ja Me-

dInari Oy:n hallituksen puheenjohtajat ja toimitusjohtajat (3+3) sekä kun-

nanjohtaja. Kunnanjohtaja on kutsunut viimeiselle paikalle Kalotin oppi-

miskeskus -säätiön asiamiehen, koska Kiinteistökehitys InLike Oy:n toimi-

tusjohtaja / elinkeinojohtaja on suorittanut kuluvan vuoden aikana vastaa-

van tutkinnon. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja -

koulutuksen järjestelyt.  

 

 Päätös: 
 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Toimeksi:  hallintojohtaja 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 
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Kunnanhallituksen konsernijaosto § 21 23.10.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kokouksen päätös 

 

KONJA § 21 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 14.14 ja antoi sivuilla --- 

olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 
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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: 18 - 19, 21 

 

Oikaisuvaatimus 

 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. 

 

Pykälät: 20 

 

 
 



Inarin kunta Pöytäkirja 4/2017 53 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus 
 

Oikaisuvaatimusohje 

 

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 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 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: 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 

 se, millaista oikaisua vaaditaan 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

mailto:inari@inari.fi
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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. 

 

mailto:inari@inari.fi

