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Kunnanhallitus

Kokousaika 20.02.2017 klo 16:00

Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat (asialista)

Asia Otsikko Sivu

61 Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2013 - 2016 / lautakunnan
täydentäminen

2

62 Muut mahdolliset asiat 9
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61
Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2013 - 2016 / lautakunnan täydentäminen

678/00.00.01.00/2012

KHALL § 14 Hallintojohtaja

 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskus-
vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäse-
niä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. 
Vara jäsenet on asetettava siihen järjestykseen jossa he tulevat jäsenten
si jaan.

 Jäsenet, joista valtuuston on valittava yksi puheenjohtajaksi ja yksi vara pu-
heen johtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan
vaali kelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan
edusta vat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryh-
miä. Pu heenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimitukses-
sa (Kun taL 20 §).

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-ar-
vosta annetun lain (609 / 1986) säännökset.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaisi keskusvaalilautakun-

nan viiden jäsenen ja viiden varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2013 - 2016
se kä valitsisi yh den jä se nen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-

 johtajaksi.

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________ 
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VALT § 8 Kunnanhallituksen ehdotus:
4 ja 5 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaisi keskus vaalilauta-

kunnan viiden jäsenen ja viiden varajäsenen vaalin toimikaudeksi
 2013 - 2016 sekä valitsisi yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden
 varapuheenjohtajaksi.

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä.

Käsittely:
  Aslak Pekkala ehdotti, että keskusvaalilautakuntaan valitaan jäseniksi Esko

Mantila, Ari Nissilä, Kaisa Tanhua, Eila Kallioinen ja Maijukka Pyykkö se-
kä varajäseniksi Tapio Ulvinen, Hannele Kukkala, Kalervo Maununen ja
Emi lia Nieminen. Puheenjohtajaksi ehdotetaan Es ko Mantilaa ja va ra pu-
heen joh ta jak si Ari Nissilää.

 Matti Kyllönen ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Eija Jääskeläi-
nen ja va ra jä se neksi Ari Seipiharju.

 Koska valittavaksi oli esitetty useampia henkilöitä kuin valitaan, pu heen-
joh taja mää rä si suori tetta vaksi vaa lin, joka pää tettiin yksimielisesti toimit-
taa suh teelli se na. Val tuus to määräsi ajan koh dan, jol loin ehdokaslistat on
vii meis tään an netta va val tuus ton pu heen johta jalle sekä mil loin vaalitoi mi-
tuk sen ni men huuto aloi te taan. Kokous keskey tettiin vaali lau ta kunnan työs-
ken telyn ajaksi ja myö hemmin äänten laskemi sen ajaksi. 

 Vaalilautakunta pani ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista val-
tuustosaliin nähtäväksi liitteenä 4 olevan ehdokaslistojen yhdistelmän, jo ka
jul ki luet tiin. Kukin valtuutettu antoi valtuuston puheen joh ta jal le ni men huu-
don mää räämässä järjestyksessä äänestyslipun, johon hän oli mer kinnyt ää-
nestä mänsä ehdokaslistan numeron. Nimenhuudon päätyttyä val tuuston pu-
heen johtaja antoi äänestysliput vaalilautakunnalle. Vaalilauta kunta antoi
vaalin tu lok sesta liitteenä 5 olevan kirjallisen ilmoituksen valtuuston pu-
heen johta jal le, jo ka ilmoitti vaalin tuloksen valtuustolle. 

 Valtuuston vaalilautakunnan pöytäkirja säilytetään ar kis tossa tehtäväluoki-
tuskohdassa 00 02 00 / 2013.

 Päätös:
Valtuusto valitsi keskusvaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:

jäsen
Esko Mantila
Ari Nissilä
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Kaisa Tanhua
Eila Kallioinen
Maijukka Pyykkö.  

Varajäseniksi seuraavat henkilöt, jotka tulevat jäsenten sijaan seuraavassa
järjestyksessä:

1. Tapio Ulvinen
2. Hannele Kukkala
3. Eija Jääskeläinen
4. Kalervo Maununen
5. Emilia Nieminen.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Mantila ja varapuheen-
johta jaksi Ari Nissilä.

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

KHALL § 412 Hallintojohtaja

 Esko Mantila pyytää sähköpostillaan 21.10.2014 eroa kes kus vaa li lau ta-
kunnan jäsenyydestä ja sen puheenjohtajuudesta 1.12.2014 alkaen. Eron
syyksi hän ilmoittaa muuton toiselle paikkakunnalle. 

 Kuntalain 33 §:n mukaan "Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö:

  1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;"

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle
 1.  myönnettäväksi Esko Mantilalle ero keskusvaalilautakunnan

     jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta
 2.  valittavaksi keskusvaalilautakuntaan jäsen hänen tilalleen
 3.  valittavaksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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 Valtuustolle
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________ 

VALT § 59 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle
 1.  myönnettäväksi Esko Mantilalle ero keskusvaalilautakunnan
           jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta
 2.  valittavaksi keskusvaalilautakuntaan jäsen hänen tilalleen
 3.  valittavaksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. 

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätös ehdotuk sen. 

 Keskusvaalilautakunnan jäseneksi Mantilan tilalle valittiin yksimielisesti
Pekka Välitalo. 

 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka
Vä litalo.

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

KHALL § 101 Hallintojohtaja

 Väestörekisteritietojen mukaan keskusvaalilautakunnan 5. varajäsen Emilia
Nieminen ei ole Inarin kunnan jäsen. 

 Kuntalain 33 §:n mukaan muu yleisen vaalikelpoisuuden ehto luottamustoi-
meen on, että henkilön kotikunta on kyseinen kunta. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
 1.  toteaisi, että Emilia Nieminen on menettänyt vaalikelpoisuutensa

     keskusvaalilautakunnan varajäseneksi
 2.  valitsee keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT § 12 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
 1.  toteaisi, että Emilia Nieminen on menettänyt vaalikelpoisuutensa
           keskusvaalilautakunnan varajäseneksi
 2.  valitsee keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenen. 

Päätös:
Valtuusto otti yksimielisesti käsiteltäväksi Ari Nissilän eronpyynnön
keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta ja uuden
jäsenen ja varapuheenjohtajan valinnan. 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Keskusvaalilautakunnan 5:nneksi varajäseneksi Emilia Niemisen tilalle
valittiin yksimielisesti Juho Niskanen.

 Valtuusto myönsi eron Ari Nissilälle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
ja varapuheenjohtajuudesta ja valitsi hänen tilalleen
keskusvaalilautakuntaan ja sen varapuheenjohtajaksi Aarre Vilposen.

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

KHALL Hallintojohtaja

  Keskusvaalilautakunnan jäsen Eila Kallioinen on pyytänyt eroa
keskuslautakunnan jäsenyydestä. Hän ilmoittaa olevansa esteellinen
vaalilautakuntaan. 

 Vaalilain 13 §:n 1 mom. mukaan keskusvaalilautakunnan jäsen tai
varajäsen, joka on kuntavaaleissa ehdolla, ei saa osallistua lautakunnan
työskentelyyn siitä lukien kun häntä koskeva ehdokashakemus on toimitettu
keskusvaalilautakunnalle.
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 Keskusvaalilautakunta pitää kokouksen 17.2.2017.  Ehdokashakemukset on
jätettävä 28.2.2017.  Seuraava lakisääteinen kokous on 6.3.2017. Tässä
kokouksessa käydään ehdokaslistat läpi. Epävarmaa on, saadaanko tätä
keskusvaalilautakunnan kokousta päätösvaltaiseksi. Oikeusministeriön
vaaliohjeiden mukaan, jos keskusvaalilautakunnan varajäsen on estynyt tai
esteellinen, saa kunnanhallitus määrätä väliaikaisen varajäsenen.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
lautakunta on kokouksissaan aina päätösvaltainen. 

 Keskusvaalilautakunnan 6.3.2017 kokouksen päätösvaltaisuuden
varmistamiseksi selvintä olisi, että kunnanhallitus valitsisi tarpeellisen
määrän varajäseniä. Olisi hyvä, jos valittavat varajäsenet olisivat sellaisia,
jotka voidaan 16.3.2017 valtuustossa valita keskusvaalilautakuntaan tai sen
varajäseniksi. Kunnanhallitus joutuu 6.3.2017 kokouksessaan tekemään
esityksen keskusvaalilautakunnan täydentämisestä, jos nykyisiä lautakunnan
jäseniä tai varajäseniä on asettumassa ehdolle. 

Keskusvaalilautakunta

 Pj.  Pekka Välitalo
 vp. Aarre Vilponen
       Kaisa Tanhua
       Eila Kallioinen
       Marjukka Pyykkö

 varajäsenet (kutsumajärjestyksessä)
 1.   Tapio Ulvinen
 2.    Hannele Kukkala
 3.    Eija Jääskeläinen
 4.    Kalervo Maununen
 5.    Juho Niskanen

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää
 1. esittää valtuustolle myönnettäväksi ero Eila Kallioiselle                            

     keskusvaalilautakunnasta
 2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen keskusvaalilautakuntaa
 3. määrää tarvittavan määrän tilapäisiä varajäseniä keskusvaalilautakuntaan

    siihen asti, kun valtuusto täydentää keskusvaalilautakuntaa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
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valitsi keskusvaalilautakunnan kuudenneksi varajäseksi Markku Virtasen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
  Tiedoksi:   valitut, keskusvaalilautakunta
  Lisätietoja:   vs.kunnanjohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 

  __________
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62
Muut mahdolliset asiat

KHALL Saariselän Siula Oy:n maksamattomat lainat

 Saariselän Siula Oy:llä on erääntynyt lainojen lyhennyksiä ja korkoja 21
274,73 euroa. Ne koostuvat sekä kunnan takaamista että yhtiön muusta
lainasta. Yhtiö ei pysty lainoja maksamaan. Taloussihteeri tekee asiasta
viranhaltijapäätöksen, jossa yhtiölle lainataan rahaa lainojen maksuun.
Päätös tuodaan tiedoksi seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. 

 Talviaurauslevikkeet ovat tarpeellisia, sillä matkailijat aiheuttavat
vaaratilanteita maanteillä mm. pysähtyessään kuvaamaan revontulia.

 Veikko Väänänen jätti 8 kunnanhallituksen allekirjoittaman aloitteen joka
koskee paikallisen energiapuun hankintaa ja käyttöä.

 Seuraava kunnanhalltuksen kokous on 6.3. klo 16.00.

 Kokous päättyi klo 18.15. 


