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Kunnanhallitus

Kokousaika 07.08.2017 klo 16:00

Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Jäsenet Jäsen  Henkilökohtainen varajä sen
 Jari Huotari, puheenjohtaja  Inka Kangasniemi
 Hannu Alenius, I varapuheenjohtaja  Pekka Pekkala
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 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 2.8.2017.

Asiat 266 - 276

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Akujärvi ja Hannu Alenius.

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
 Jari Huotari Pentti Tarvainen
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika   21.8.2017

Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 22.8.2017.
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266
Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat

KHALL
Liite 1 Liitteenä 1 on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden 
 perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä. Päätökset ja asiakirjat ovat

näh tä vil lä päätöksen tehneillä ja il moi tus asiat kokoushuoneessa.

 Tiedoksi:
 Opetusministeriön päätös 30.6.2017 saamen kielilain 31 §:n nojalla

mak set ta vas ta valtionavustuksesta (35 000 euroa Inarin koulun rehtorin
si jai sen palkkakustannuksiin vuosina 2017 - 2018 ja lupa käyttää vuon-
na 2016 myönnettyä valtionavustusta 2 833,15 euroa vuonna 2017 hen-
ki lös tön saamen kielen kouluttautumisesta aiheutuvien si jais kus tan nus-
ten kattamiseen).

 Opetusministeriön päätös 30.6.2017 saamen kielilain 31 §:n nojalla
mak set ta vas ta valtionavustuksesta (14 000 euroa kunnallisten tie dot tei-
den ja kuulutusten kääntämiseen ja julkaisuun sekä 14 000 euroa kou-
lu jen saamenkielisen opetussuunnitelman osittaiseen kääntämiseen
kol mel le saamen kielelle).

 Luonnonvarakeskukselle l.8.2017 lähetetty lausunto Luon non va ra kes-
kuk sen toimipaikkaverkon muutossuunnitelmasta Kaamasen koe ase-
man osalta,

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi

1. viranhaltijain tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 92 §:n mu-
kai ses sa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan ja että ne laitetaan näh tä-
väk si kunnan tietoverkkoon samalla tavalla kuin kunnanhallituksen pöy-
tä kir ja eli tarkastuspäivän jälkeisenä päivänä

1. muut luetellut asiat.

Päätös:
  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu
  Lisätietoja:    kunnanjohtaja Toni K. Laine, 
      puh. 040 594 3253, 
      hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh 0400 317 552 
  ________
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267
Sivistysjohtajan viran ja viransijaisuuden täyttäminen

299/01.01.04.00/2017

KHALL § 218 Hallintojohtaja

  Sivistysjohtaja Irja Seppänen on 31.5.2017 päivätyllä oheisella kirjeellään
ir ti sa nou tu nut Inari kunnan sivistysjohtajan virasta niin, että hänen vii mei-
nen virassaolopäivä on 31.7.2017. Hallintosäännön 54 §:n mukaan vi ran-
hal ti jan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen
ot ta mi ses ta päättäneen viranomaisen tietoon. 

 Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 40 §:n mukaan viranhaltijan ir ti sa-
noes sa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos vi-
ran hal ti jan ottaminen kuuluu valtuustolle. Hallintosäännön 42 §:n mukaan
val tuus to päättää mm. sivistysjohtajan valinnasta. 

 Hallintosäännön 17 §:n mukaan sivistysjohtaja on sivistyslautakunnan alai-
sen sivistysosaston toimialajohtaja. 

 Hallintosäännön 41 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
vir ka suh tee seen ottava viranomainen paitsi silloin, kun päättäminen asiasta
kuu luu valtuustolle. Silloin viran tai virkasuhteen julkistaa haettavaksi kun-
nan hal li tus. Valtuusto kokoontunee kesäkuun jälkeen seuraavan kerran
syys kuus sa. Hakuajan viimeiseksi päiväksi esitetään 31.7.2017, jolloin asia
saa daan valmistelluksi ainakin sijaisuuden osalta 7.8.2017 pidettävään kun-
nan hal li tuk seen. 

 Sivistysjohtajan viran ja viransijaisuuden hakuilmoitus on ohessa. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi ja esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi si vis tys-
joh ta ja Irja Seppäsen irtisanoutumisen sivistysjohtajan virasta niin, että
hä nen viimeinen virassaolopäivä on 31.7.2017

2. julistaa sivistysjohtajan viran ja viransijaisuuden haettavaksi oheisella
ha ku il moi tuk sel la

3. esittää uudelle kunnanhallitukselle valittavaksi edustajat ar vioin ti ryh-
mään, joka kutsuu haastateltavat ja suorittaa haastattelut

4. nimetä haastattelijoiksi myös sivistyslautakunnan puheenjohtajat, kun-
nan joh ta jan ja hallintojohtajan

5. antaa haastattelujen käytännön järjestelyt hallintojohtajan tehtäväksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Valtuustolle kohta 1.

  Toimeksi:   hallinto-osasto
  Tiedoksi:   hallintojohtaja
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

VALT § 48 Ohessa sivistysjohtaja Irja Seppänen 31.5.2017 päiväämä kirje, jossa hän on
ir ti sa nou tu nut Inari kunnan sivistysjohtajan virasta.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi sivistysjohtaja Ir-

ja Seppäsen irtisanoutumisen sivistysjohtajan virasta niin, että hänen vii-
mei nen virassaolopäivä on 31.7.2017.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 

KHALL Hallintojohtaja

 Virkaa on määräaikaan mennessä hakemus 24 henkilö. Luettelo hakijoista,
heidän työkokemuksestaan, tutkinnoistaan, kelpoisuudesta ja
soveltuvuudesta (ansiovertailu) on ohessa. Ansiovertailuun on merkitty
hallintojohtajan arvio hakijan muodollisesta kelpoisuudesta.  

 Valinnassa edettäneen niin, että kunnanhallitus valitsee keskuudestaan
haastatteluryhmän, johon kuuluvat myös sivistyslautakunnan
puheenjohtajat, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja, joista viimeksi mainittu
toimii ryhmän sihteerinä. Hallitus kutsuu haastateltavat niin, että esitys
valtuustolle voidaan tehdä 4.9.2017 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksesta. Valtuusto kokoontunee syyskuussa.

 Hallintosäännön 42 §:n mukaan valtuusto päättää sivistysjohtajan
valinnasta.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. nimetä haastatteluryhmän
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2. pitää haastattelut 21.8.2017, haastatteluun voi osallistua myös
sähköisesti

3. esitys haastatteluun kutsuttavista annetaan kokouksessa. 

Käsittely:
 Kunnanahallitukselle jaettiin Kuntarektyrstä otettu yksityiskohtainen

ansiovertailu ja vastaava kahdesta muutoin virkaa hakeneesta.  

 3. haastatteluun kutsutaan Miikka Blomster, Ilkka Korhonen, Tiina
Nikander-Koivukangasd, Kimmo Savolainen , Markku Varis ja Virpi
Veskoniemi.  

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 1. Haastatteluryhmään nimettiin Jari Huotari, Timo Väisänen, Toni Sanila
sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajat

 2. haastattelu päätettiin järjestää 22.8.2017,  haastatteluun voi osallistua
myös sähköisesti

 Todettiin, että Antti Pajamo on perunut hakemuksensa. Kunnanhallituksen
käsityksen mukaan Paula Nilivaara on kelpoinen hakija. 

 3. haastatteluun päätettiin kutsua kunnanjohtajan esityksen mukaisesti
kutsutaan Miikka Blomster, Ilkka Korhonen, Tiina
Nikander-Koivukangasd, Kimmo Savolainen , Markku Varis ja Virpi
Veskoniemi.  

 Sovittiin, että hallintojohtaja tarkistaa kelpehdot.

  Toimeksi:
  Tiedoksi:
  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552  
  __________
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268
Kunnanhallituksen ratkaisuvallan uudistaminen hallintosäännön mukaiseksi / tarkennus

19/00.01.01.00/2017

KHALL § 226 Hallintojohtaja vs.

 Kunnassa ei 1.6.2017 jälkeen ole voimassa muita valtuuston hyväksymiä
johtosääntöjä kuin uuden kuntalain mukainen hallintosääntö.
Kunnanhallituksen ratkaisuvaltapäätös on syytä uusia hallintosäännön
mukaiseksi. Ohessa päivitetty versio kunnanhallituksen 7.3.2016
hyväksymästä ratkaisuvallasta.  

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus hyväksyy yksimielisesti ohessa olevan uudistetun

kunnanhallituksen ratkaisuvallan.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:
  1 §:n valintapäätöksiin lisätään kunnanhallituksen valittavaksi

elinkeinojohtaja.
 Ratkaisuvaltapäätös otetaan esille johtoryhmässä ja tuodaan tarvittaessa

kunnanhallitukseen kuluvan vuoden syksyllä uudelleen.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
ehdotuksen muutoksen.

 Tarkistetaan Nodican ratkaisuvaltakohta (J). 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   hallintojohtaja  
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

KHALL Hallintojohtaja

 Kunnanhallituksen päättämässä ratkaisuvaltapäätöksessä on ratkaisuvaltaa
siir ret ty viranhaltijoille. Ainoastaan kohdassa J ratkaisuvalta on annettu
Elin kei not & ke hi tys Nordicalle, jonka tehtävät kuuluvat uuden hal lin to-
sään nön mukaan lähinnä elinvoimalautakunnalle, mutta sillä ei ole omaa
hen ki lös töä. Nordicalle kuuluvissa asioissa päätösvalta on saadun sel vi tyk-
sen mukaan elinkeinojohtajalla. Vaikka johtoryhmä ei ole vielä ehtinyt rat-
kai su val ta pää tös tä käsitellä, on sitä tarpeen jo nyt tarkentaa, jotta J-koh das-
sa olevissa asioissa pystytään tekemään päätöksiä ilman kunnanhallituksen
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tai elinvoimalautakunnan käsittelyä.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus tarkentaa ratkaisuvaltapäätöstään niin, että 5 §:n J kohdan

rat kai su val ta on Elinkeinot & kehitys Nordican sijasta elinkeinojohtajalla.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:  elinkeinojohtaja
  Tiedoksi:   kehittämiskoordinaattori
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________
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269
Uusien luottamushenkilöiden perehdytys ja koulutus

KHALL Hallintojohtaja

  Kunnanjohtaja on suunnittelemassa uusien luottamushenkilöiden pe reh dyt-
tä mis tä ja koulutusta. Ensimmäisenä erityisesti talouteen, sen kantokykyyn
ja ns. painelaskelmiin ja niihin liittyen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen,
so si aa li- ja terveystoimen uudistukseen, valtionosuuteen ja verotukseen liit-
ty vää lähinnä kunnanhallitukselle suunniteltua tilaisuutta on sovittu HT Ee-
ro Laesterän kanssa pidettäväksi 28.8.2017. Toinen tilaisuus, jonka järjestää
FCG ja Kuntaliitto on alustavasti sovittu pidettäväksi 11.10.2017. Ti lai suu-
teen tulee kouluttajaksi HT Jenni Airaksinen, joka on Kuntaliiton uusi kun-
ta ke hi tys, demokratia ja johtaminen -yksikön johtaja. Lokakuun tilaisuus
oli si tarkoitettu erityisesti valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille. Myös mui-
ta koulutuksia on suunnitteilla ja niiden toteutuksessa kuultaisiin mielellään
luot ta mus hen ki löi tä.

Kunnanjohtajan ehdotus:
  Kunnanhallitus

1. käy lähetekeskustelun luottamushenkilöiden koulutuksesta
2. päättää järjestää kunnanhallitukselle, valtuuston puheenjohtajille, kun-

nan joh ta jal le ja toimialajohtajille tarkoitetun HT Eero Laesterän ve tä-
män tilaisuuden 28.8.2017

3. hyväksyy järjestettäväksi 11.10.2017 valtuutetuille FCG:n ja Kuntaliiton
jär jes tä män koulutustilaisuuden.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 2. kohdan koulutukseen kutsutaan tarkastuslautakunta. 3. koulutus järjestetään luottamushenkilöille
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:
  Tiedoksi:
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________
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270
Esityksen tekeminen Lapin pelastuslaitoksen kuntien neuvottelukuntaan

KHALL Hallintojohtaja

  Lapin pelastuslaitos on toimittanut kuntiin 30.6.2017 oheisen kirjeen, jossa
kun tia pyydetään esittämään jäsenen ja varajäsenen pelastuslaitoksen  kun-
tien neuvottelukuntaa vuosille 2017 - 2021 paitsi, jos maakuntauudistus to-
teu tuu vuosille 2017 - 2018. Neuvottelukunnan jäseneksi toivotaan kunnan
joh to ryh män jäsentä tai henkilöä, jolle kuuluu kunnan valmiussuunnittelun
asiat. Neuvottelukunnan nimeää pelastuslautakunta. Esitys on tehtävä
30.9.2017 mennessä.

 Inarin kunnan edustajana neuvottelukunnassa on ollut Vesa Pietikäinen ja
hä nen varajäsenenään Anu Avaskari. Useiden kuntien edustajana (esim.
Enon te kiö, Sodankylä ja Muonio) on kunnanjohtaja. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus tekee esityksen Inarin kunnan edustajasta ja tämän va ra-

edus ta jas ta Lapin pelastuslaitoksen kuntien neuvottelukuntaan.

 Päätös:
Kunnanhallitus esittää yksimielisesti Inarin kunnan edustajaksi
kunnanjohtaja ja hänen varaedustajaksi tekninen johtaja Lapin
pelastuslaitoksen kuntien neuvottelukuntaan. 

  Toimeksi:
  Tiedoksi:
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________
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271
Inarin kunnan edustajan nimeäminen Pasvik-Inari luonnonsuojeluyhteistyön ohjausryhmään

KHALL Hallintojohtaja

  Puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi on toimittanut kuntaan sähköisesti
28.7.2017 oheisen kirjeen, jossa hän pyytää kuntaa nimeämään edustajan ja
täl le varajäsenen Pasvik-Inari luonnonsuojeluyhteistyön ohjausryhmään,
jon ka ensimmäinen kokous on Pykeijassa 21. - 23.8.2017. Seurujärven mu-
kaan nimeämisessä ei tarvitse noudattaa tasa-arvolakia.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja tälle varajäsenen Pasvik-Inari

luon non suo je lu yh teis työn ohjausryhmään.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajaksi Janne Hannola ja hänelle
varajäseneksi Maire Puikko Pasvik-Inari luon non suo je lu yh teis työn
ohjausryhmään.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:
  Tiedoksi:
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________
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272
Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke / Sevettijärven päivä 24.8. 

384/00.04.01/2015

KHALL § 13 Henkilöstösihteeri-suunnittelija

 Inarin kunta on sitoutunut Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkosto
-hank kee seen 1000 euron vuosittaisella tuella. Euroopan maaseuturahaston
ra hoit ta ma Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen päämääränä on li-
sä tä harvaan asuttujen alueiden ihmisten hyvinvointia ja arjen turvallisuutta
se kä ehkäistä syrjäytymistä. Hanke kestää 15.6.2016 - 31.12.2018. Ohessa
han ke suun ni tel ma. 

 Inarin kunta on esittänyt omaksi kehittämiskohteekseen haja-asutusalueiden
tur val li suu den. Inarin kunnan yhteyshenkilöksi hankkeelle on nimetty hen-
ki lös tö sih tee ri-suun nit te li ja. Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa
työs te tään myös Lapin maakunnallinen hyvinvointikertomus. Tarkoituksena
on koota kuntien sähköisistä hyvinvointikertomuksista maakunnan hy vin-
voin ti ker to mus.

 Ensimmäinen hankesuunnittelutapaaminen toteutui Ivalossa 16.11.2016. Ti-
lai suu des sa päätettiin järjestää "Haja-asutusalueiden turvallisuutta Inarin
kun nas sa" käsittelevä turvallisuusseminaari Ivalossa. Tilaisuuden ajan koh-
dak si sovittiin alustavasti 28.2.2017. Tilaisuuteen kutsutaan alueen tur val li-
suus vi ran omai set, luottamushenkilöitä, viranhaltijoita, kyläyhdistyksiä ja
laa jas ti muita yhteistyötahoja. Tilaisuus on yleisölle avoin. Ohjelma laa di-
taan hankkeen toimesta, kutsut lähettää Inarin kunta. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä järjestettäväksi Haja-asutusalueiden turvallisuus -seminaarin
tiis tai na 28.2.2017 klo 17 - 20 Ivalossa valtuustosalissa

2. osallistua seminaariin
3. kutsua seminaariin alueen turvallisuusviranomaiset, valtuuston jäsenet,

ky lä yh dis tys ten, seurakuntien, saamelaiskäräjien ja Sámi Soster ry:n
edus ta jat

4. todeta, että seminaari on yleisölle avoin.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:   hallinto-osasto / henkilöstösihteeri-suunnittelija,
   asiakirjapalvelu
  Lisätietoja:   henkilöstösihteeri-suunnittelija
      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697
  __________
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KHALL Henkilöstösihteeri-suunnittelija

 Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa on 8.6. olleessa kokouksessa
(muis tio ohessa) päätetty järjestää Sevettijärven hyvinvointi- ja tur val li suus-
il ta torstaina 24.8. klo 17.30 alkaen Sevettijärven koululla. Tilaisuuteen kut-
su taan osallistumaan asukkaiden lisäksi alueella toimivia järjestöjä laajasti.
Oh jel man iltaan laatii Lapin liitto ja kutsut tilaisuuteen lähettää Inarin kun-
ta. Ohjelmassa on mm. kunnanjohtajan tervehdys. Tavoitteena on aiemman
Se vet ti jär ven alueen turvallisuussuunnittelun pohjalta keskustella alueen
hy vin voin nin ja turvallisuudesta ja mahdollisista yhteisistä kehittämisen
koh teis ta, jotka nousevat alueen asukkaiden tarpeista. Johtoryhmässä on ke-
sä kuus sa päätetty, että tapahtumaan osallistutaan kaikilta kunnan toi mi aloil-
ta. Tapahtumaan järjestetään yhteiskuljetus kuntalaisille ja kunnan osal lis tu-
jil le. Kunnanhallitus päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Sevettijärven hyvinvointi- ja turvallisuusiltaan
24.8. osallistuu kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:
  Tiedoksi:
  Lisätietoja:   henkilöstösihteeri-suunnittelija
      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697
  __________
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Kutsuja tilaisuuksiin

KHALL Hallintojohtaja

 Ystävyyskuntavierailu Kuolaan 22. - 24.9.2017.

 Rajat ylittävän yhteistyön päivät 28. - 29.9.2017 Nikkelissä. 
Samassa yhteydessä on rajakuntaneuvoston uuden hallituksen en sim-
mäi nen kokous ja sillanavajaisjuhlat Kirkkoniemessä. 

 Murmanskin business-viikon seminaari on 13.11.2017 Kolan kau pun-
gis sa. Inarista toivotaan englanninkielistä puheenvuoroa ja kahta tai te li-
jaa. 

 Murmanskissa pidettävään liikenneturvallisuusseminaariin
15. - 17.11.2017 on valittu kunnanjohtajan lisäksi valtuuston ja kun nan-
hal li tuk sen puheenjohtaja.

 Kutsut ja tilaisuuksien ohjelmat kuten myös Eila Rimpiläisen säh kö pos ti-
vies ti 1.8.2017 tilaisuuksista ovat ohessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää valita ystävyyskuntavierailulle Kuolaan, Rajat ylit tä-

vän yhteistyön päivään ja Murmanskin business-viikon seminaariin val tuus-
ton puheenjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä kun nan joh ta-
jan.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu
Tiedoksi:    valitut
Lisätietoja:    hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
    puh. 0400 317 552 
__________
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Tilapalvelu liikelaitoksen toimitilaohjelma

TILAP § 12 Kiinteistöpäällikkö

 Kevään 2017 aikana on laadittu Tilapalvelu liikelaitoksen
Toimitilaohjelmaa 8 henkisen toimikunnan toimesta. Toimikunta kokoontui
kaikkiaan 8 kertaa ja Toimitilaohjelma toimitettiin kunnanjohtajalle sekä
hallintojohtajalle sähköpostitse 14.6.2017. Määräaika toimitilaohjelman
valmistumiselle oli 31.5.2017, Toimikunnan 6. kokouksessa päätettiin anoa
jatkoaikaa työn valmistumiselle alustavasti 15.6.2017 saakka
kuntokartoitusten laboratoriotutkimusten viedessä aikaa. Toimitilaohjelma
liitteineen sekä kuntoarvioineen ja rakennuskannan korjausvelkalaskelman
kanssa on ohessa.

Kiinteistöpäällikön ehdotus:
 Tilapalvelu liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä Toimitilaohjelman

liitteineen, kuntoarviot ja rakennuskannan korjausvelkalaskelman tiedoksi
ja kunnanhallitukselle toimitettavaksi.

 Päätös:
  Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti

kiinteistöpäällikön ehdotuksen. 

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

  Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Erkka Tervo, puh. 0400 398 253. 
   ___________

KHALL Hallintojohtaja

 Toimitilaohjelma liitteineen sekä kuntoarvioineen ja rakennuskannan
korjausvelkalaskelman kanssa on ohessa.

 Erkka Tervo kuultavana klo 17.00-17.15.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan ehdotuksen
2. edellyttää, että liikelaitos tekee toimitilaohjelman toteuttamisesta esi tyk-

sen kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Esityksessä tulee olla
toi men pi de-esi tyk set ja niihin tarvittavat määrärahat tärkeys- ja kii reel li-
syys jär jes tyk ses sä seuraavalle kymmenelle vuodelle.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

  Toimeksi:
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  Tiedoksi:
  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552  
  __________



Inarin kunta Esityslista 14/2017 17

Tilapalvelu liikelaitos johtokunta § 10 31.07.2017
Kunnanhallitus 07.08.2017

275
Törmäsen koulurakennusten myyminen

TILAP § 10 Kiinteistöpäällikkö

 Inarin kunnanvaltuusto on 18.5. kokouksessaan päättänyt lakkauttaa
Törmäsen koulun toiminnan. Törmäsen koulun rakennukset omistaa Inarin
kunnan Tilapalvelu liikelaitos, rakennukset sijaitsevat Inarin kunnan
omistamalla kiinteistöllä 148-409-10-10. Koulun rakennukset ovat olleet
kaksi edellistä lukukautta vailla käyttöä koulun oppilaiden siirryttyä Ivalon
ala-asteelle Törmäsen koulun sisäilmaongelmien vuoksi. Koulun
liikuntasalia käyttävät satunnaisesti Törmäsen alueen asukkaat pallopeleihin
ja perhepäivähoitajat lasten leikkeihin. Törmäsen koulun vuotuiset
käyttökustannukset ovat olleet vuoden 2016 tilinpäätöksessä olleet

 39 830,74 € poistot mukaan luettuna. Törmäsen koulun tasearvo 1.1.2016
on ollut 133 326,56 €.

Kiinteistöpäällikön ehdotus:
 Tilapalvelu liikelaitoksen johtokunta esittää kunnanhallitukselle, että

Törmäsen koulun rakennukset asetetaan myyntiin. 

 Päätös:
  Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti

kiinteistöpäällikön ehdotuksen. 

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

  Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Erkka Tervo, puh. 0400 398 253. 
   ___________

KHALL Hallintojohtaja

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tilapalvelu-liikelaitoksen esityksen aset-
taa Törmäsen koulun rakennukset myyntiin.

 Erkka Tervo kuultavana klo 17.00-17.15.

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:
  Maapohjan luovutuksen vaihtoehdot selvitetään (myynti kokonaan, osittain

tai vuokraus). 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
ehdotuksen muutoksen.  

  Toimeksi:



Inarin kunta Esityslista 14/2017 18

Tilapalvelu liikelaitos johtokunta § 10 31.07.2017
Kunnanhallitus 07.08.2017

  Tiedoksi:
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________
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Muut keskusteltavat asiat

KHALL

 Lähtö Saariselälle 21.8.2017 klo 13.30 kunnantalolta. Kokous pidetään
tapaamisen jälkeen kunnantalolla.

 Kunnanjohtaja kertoi tapaamisista mahdollisten asuntorakentajien kanssa. 

 Linja-autoaseman kyltityksestä on otettu kunnanjohtajaan yhteydessä.
Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus antaa luvan kyltin hankkimiseen
(kunta ja yrittäjä maksavat puolet). 

 Anne Tuovila poistui asiaa käsiteltäessä klo 19.16.

 Maa-aineislupatehtävien hoitamisesta on oltu yhteydessä
luottamushenkilöihin. Kunnanjohtaja on selvittänyt asiaaa.
Ympäristöyksikössä on lupajonoa. Kunnanjohtaja keskustelee asiasta
ympäristöyksikön esimiehen kanssa.

 Kuntamarkkinoiden yhteyteen yritetään järjestää tapaamisen Lapin
kansaedustajien kanssa (ilmoitetaan osanottajille aikataulu ylipäänsä).

 Inariviikoista on saatu myönteistä palautetta.

 Todettiin, että Lapecon tj. Aikio tulee kunnanhallituksen kuultavaksi
4.9.2017. 

Kokouksen päätös

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19.54 ja antoi sivuilla ---
olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 


