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Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

KHALL § 170 Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden  

 perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä. Päätökset ja asiakirjat ovat 

nähtävillä päätöksen tehneillä ja ilmoitusasiat kokoushuoneessa. 

 

 Kuntalain päätöksen tiedoksiantoa koskevat säädökset ovat muuttuneet 

1.6.2017 lukien. Kuntalain 140 §:n 1 mom. mukaan mm. kunnanhallituksen 

päätökset oikaisuvaatimus tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 

jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 

säännöistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin 

kannalta välttämättömät henkilötiedot, jotka nekin on poistettava tietover-

kosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kuntalain 140 §:n 2 mom. 

mukaan kunnan muun viranomaisen pöytäkirjat pidetään nähtävillä, jos 

asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävillä olo on 

välttämätöntä, jos päätösten pitää saada lainvoima.  

 

 Tiedoksi: 

 Lapin ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017 - 

2019. Suunnitelma löytyy linkistä www.ely-keskus.fi/lappi. 

 Lapin ELY-keskuksen lausunto 10.5.2017 Keväjärven kyläyhdistyksen 

aloitteeseen rakentaa kevyen liikenteen väylä ja katuvalot Keväjärven 

kylän kohdalle. Lapin ELY-keskus ei pidä tarpeellisena valojen raken-

tamista Keväjärven kylän kohdalle ja kevyen liikenteen väylän raken-

taminen ei sisälly Lapin ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suun-

nitelmaan 2017 - 2019. 

 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 24.5.2017 valitukseen Inari-

järven osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä (valt 16.3.2017 § 8). 

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta, koska se on saapunut hallinto-oikeu-

teen valitusajan jälkeen. Asiakirjat nähtävillä kokousasiakirjoissa. 

 

 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. 

 

 Kokouksen alussa kutsuttiin vanhan  valtuuston puheenjohtajat  Anu 

Avaskari, Toini Sanila ja Marko Katajamaa  kokoukseen.  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  
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  _________ 
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Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 

1.6.2017 - 31.5.2021 

 

382/00.00.00.00/2016 

 

KHALL § 136 Hallintojohtaja  

  

 Keskusvaalilautakunta on toimittanut 12.4.2017 valtuustolle oheisen vaali-

lain (563/2015) 95 §:n 2. mom. 2 kohdan mukaisen luettelon valtuutetuiksi 

ja heidän varajäsenikseen valtuustokaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valituista. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon 

valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista.  

 

 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  

  __________ 

 

KHALL § 171 Hallintojohtaja  

  

  Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 26.5.2017 korjannut kuulutukses-

sa varajäsenten suhdeluvuissa olleet kirjoitusvirheet. Korjattu kuulutus on 

ohessa. Kuulutusta ei ole uudelleen julkaistu, koska kirjoitusvirheiden kor-

jauksella ei ole vaikutusta vaalin tulokseen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon 

valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ja merkittäväksi tiedoksi 

kirjoitusvirheen korjauksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

 Lisätietoja:   henkilöstösihteeri-suunnittelija  

      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 
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  __________ 
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Valtuuston vaalilautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

 

257/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 172 Hallintojohtaja  

  

   Hallintosäännön 112 §;  

 "Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista 

varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 5 jäsentä ja kullakin 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto 

toisin päätä." 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee 

1. valtuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 

varajäsenen  

2. valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

 

 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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Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 

31.5.2021 

 

258/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 173 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 18 §:n mukaan "Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajiaan toimikaudekseen, jollei val-

tuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-

hyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimi-

tuksessa". Hallintosäännön 82 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan val-

tuuston toimikaudeksi ja valtuustossa on 2 varapuheenjohtajaa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 

valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.  

 

 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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Kunnanhallituksen ja konsernijaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

 

259/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 174 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja 

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitan kesä-

kuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.  

 

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnasta on Suo-

men kuntaliitto lähettänyt kuntiin yleiskirjeen 11/2017, joka löytyy linkistä 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-

ja-muiden-toimielinten-valinnat-0. Linkki on lisätty myös sähköiseen ko-

kousjärjestelmään. 

  

Hallintosäännön 8 §: 

 "Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituk-

sen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilö-

kohtainen varajäsen. 

 

 Kunnanhallituksessa on konsernijaosto, jossa on 5 jäsentä, joista valtuusto 

valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaostoon voidaan 

valita muitakin kuin kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaostossa on 

kolme varajäsentä, joista kuka tahansa voi osallistua puheenjohtajan kutsus-

ta jaoston kokoukseen varsinaisen jäsenen poissa ollessa."  

 

 Hallintosäännössä ei muutoin ole säädetty jaoston jäsenten valinnasta, joten 

valtuusto voinee siitä erikseen päättää.  

 

 Kuntalain 73 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen. Sen 

mukaan vaalikelpoisia eivät ole esim. välittömästi kunnanhallituksen alaise-

na toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö (1 mom. 1 kohta) eivätkä 

kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 

olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevat (1 mom. 2 kohta) eivätkä 

sellaisten yhteisöjen, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisten asioiden 

ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa, 

palveluksessa olevat (1 mom. 4 kohta). 

 

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki (609/1986). 

Sen 4 a §:n 1 mom. mukaan toimielimissä (pl. valtuusto) tulee olla sekä nai-

sia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 % jollei erityisistä syistä muuta 

johdu. 

 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se  

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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1. valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen   

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan 

3. valitsee konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

4. siirtää konsernijaoston muiden jäsenten valinnan kunnanhallitukselle. 

 

 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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Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

 

260/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 175 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 121 §:n mukaan "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallin-

non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakun-

nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja".  

 

 Hallintosäännön 9 §: 

 "Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajä-

sen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei voi olla kuntakonsernin yhteisön pu-

heenjohtaja tai varapuheenjohtaja." 

 

 Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan on säädetty kuntalain 75 §:ssä. 

Sen mukaan vaalikelpoisia eivät ole esim. kunnanhallituksen jäsenen (koh-

ta 1) eikä henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kohta 5). 

Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka on kunnan tai kunnan mää-

räysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa (kohta 4).  

 

 Tarkastuslautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki 

(609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituksen 

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. asettaa tarkastuslautakunnan ja valitsee siihen seitsemän jäsentä ja  jo-

kaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee lautakunnan valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 

 

 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  

  __________ 

 

 

   

Keskusvaalilautakunnan asettaminen valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 12/2017 470 

 

Kunnanhallitus § 176 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

261/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 176 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 sijaan. 

 

 Jäsenet, joista valtuuston on valittava yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapu-

heenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan 

vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan 

edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryh-

miä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimitukses-

sa (KuntaL 20 §). 

 

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-ar-

vosta annetun lain (609/1986) säännökset. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee 

1. keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valtuuston toi-

mikaudeksi  

2. yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Toimitetaan valtuustolle nimilista aikaisemman lautakunnan jäsenistä.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 177 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 

31.5.2021 

 

262/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 177 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja 

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan ke-

säkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.  

 

 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnasta on Suo-

men kuntaliitto lähettänyt kuntiin yleiskirjeen 11/2017, joka löytyy linkistä 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-

ja-muiden-toimielinten-valinnat-0. Linkki on lisätty myös sähköiseen ko-

kousjärjestelmään. 

 

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on sosiaali- ja terveyslautakunta. 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on siihen 

asti kunnes sosiaali- ja terveystoimen uudistus tulee voimaan 9 jäsentä sekä 

ympäristöjaosto, jossa on 5 jäsentä, joista 3 Inarin kunnan ja 2 Utsjoen kun-

nan nimeämiä. Hallintosäännössä ei muutoin ole säädetty jaoston jäsenten 

valinnasta, joten valtuusto voinee siitä erikseen päättää. Jokaisella jäsenellä 

on henkilökohtainen varajäsen.   

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvo-

laki (609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituk-

sen valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle 

jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan 

3. siirtää ympäristöjaoston kolmen Inarin jäsenen valinnan sosiaali- ja ter-

veyslautakunnalle. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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Kunnanhallitus § 177 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 178 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

 

263/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 178 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja 

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan ke-

säkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.  

 

 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnasta on Suo-

men kuntaliitto lähettänyt kuntiin yleiskirjeen 11/2017, joka löytyy linkistä 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-

ja-muiden-toimielinten-valinnat-0. Linkki on lisätty myös sähköiseen ko-

kousjärjestelmään.  

 

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on sivistyslautakunta, johon 10 §:n 

mukaan kuuluu 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 2 

varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

 Sivistyslautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki 

(609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituksen 

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee sivistyslautakuntaa yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä  ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 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  

  __________ 

 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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Kunnanhallitus § 179 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Teknisen lautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

 

264/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 179 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja 

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitan kesä-

kuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.  

 

 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnasta on Suo-

men kuntaliitto lähettänyt kuntiin yleiskirjeen 11/2017, joka löytyy linkistä 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-

ja-muiden-toimielinten-valinnat-0. Linkki on lisätty myös sähköiseen ko-

kousjärjestelmään. 

 

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on tekninen lautakunta, johon 

10 §:n mukaan kuuluu 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 

2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

 Teknisen lautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki 

(609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituksen 

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 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  

  __________ 

 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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Kunnanhallitus § 180 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Elinvoimalautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

 

265/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 180 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja 

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan ke-

säkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.  

 

 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnasta on Suo-

men kuntaliitto lähettänyt kuntiin yleiskirjeen 11/2017, joka löytyy linkistä 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-

ja-muiden-toimielinten-valinnat-0. Linkki on lisätty myös sähköiseen ko-

kousjärjestelmään. 

 

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on elinvoimalautakunta, johon 

10 §:n mukaan kuuluu 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 

2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

 Elinvoimalautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki 

(609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituksen 

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 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  

  __________ 

 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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Kunnanhallitus § 182 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

 

266/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 181 Hallintojohtaja  

  

  Lautamieslain (Laki käräjäoikeuksien lautamiehistä 675/2016) 4 §:n 1 

mom. mukaan "Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikaut-

ta vastaavaksi ajaksi" ja 3 mom. mukaan lautamiesten tulee mahdollisim-

man tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja 

kielijakaumaa.  

 

 Oikeusministeriö on lähettänyt käräjäoikeuksille ja kunnanhallituksille 

28.4.2017 päiväämänsä oheisen kirjeen lautamiesten lukumäärästä, joka 

Inarin kunnassa on 4 lautamiestä. Kirjeessä selvitetään lautamiesten valinta-

perusteita ja lautamiesjärjestelmää muutoinkin. Lautamieslain 2 §:n 1 mom. 

mukaan lautamies ei saa olla konkurssissa ja hänen on oltava sopiva tehtä-

vään. 2 mom. mukaan lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-

vuotias tai täyttänyt 65 vuotta.   

 

 Lautamieslain 1 §:n mukaan lautamiehiin sovelletaan kuntalain säädöksiä 

mm. luottamustoimen pysyvyydestä siihen asti, kunnes toimeen on valittu 

toinen. Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että käräjäoikeuksien 

ja kunnanhallitusten tulisi pyrkiä sopimaan ajankohta, josta lukien uudet 

lautamiehet aloittavan toimintansa ja nykyisten toimikausi päättyy. Käytän-

nössä kunta on esittänyt käräjäoikeudelle aloittamispäivää, joka on ollut sen 

jälkeen, kun valtuuston valintapäätös on saanut lainvoiman. Nyt päivä voisi 

olla kesälomakaudesta johtuen hieman myöhemmin eli esim. 1.9.2017. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää  

1. valtuustolle valittavaksi neljä lautamiestä valtuuston toimikaudeksi 

1.6.2017 - 31.5.2021 

2. Lapin käräjäoikeudelle, että Inarin kunnan valitsemien lautamiesten toi-

mikausi alkaisi 1.9.2017 ja nykyisten päättyisi 31.8.2017. 

 

 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  

  __________ 

    

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 
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Kunnanhallitus § 182 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

254/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 182 Hallintojohtaja  

   

  Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §: 

  "Kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuu-

si henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.  

 

 Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot 

tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi 

voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään".  

 

 Käräjäoikeuden lautamiesten valintaa on toisaalle valmisteltu alla olevasti: 

 

 "Oikeusministeriö on lähettänyt käräjäoikeuksille ja kunnanhallituksille 

28.4.2017 päiväämänsä oheisen kirjeen lautamiesten lukumäärästä, joka 

Inarin kunnassa on 4 lautamiestä. Kirjeessä selvitetään lautamiesten valinta-

perusteita ja lautamiesjärjestelmää muutoinkin. Lautamieslain 2 §:n 1 mom. 

mukaan lautamies ei saa olla konkurssissa ja hänen on oltava sopiva tehtä-

vään. 2 mom. mukaan lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-

vuotias tai täyttänyt 65 vuotta.   

 

 Lautamieslain 1 §:n mukaan lautamiehiin sovelletaan kuntalain säädöksiä 

mm. luottamustoimen pysyvyydestä siihen asti, kunnes toimeen on valittu 

toinen. Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että käräjäoikeuksien 

ja kunnanhallitusten tulisi pyrkiä sopimaan ajankohta, josta lukien uudet 

lautamiehet aloittavan toimintansa ja nykyisten toimikausi päättyy. Käytän-

nössä kunta on esittänyt käräjäoikeudelle aloittamispäivää, joka on ollut sen 

jälkeen, kun valtuuston valintapäätös on saanut lainvoiman. Nyt päivä voisi 

olla kesälomakaudesta johtuen hieman myöhemmin eli esim. 1.9.2017." 

 

 Maanmittauslaitos on lähettänyt kuntaan 23.5.2017 tulleen kirjeen, jossa se 

pyytää kuntaa varmistamaan uskottujen miesten osalta, että ne antavat mah-

dollisimman pian vakuutuksen käräjäoikeudelle ja pyytää uskottujen mies-

ten yhteystiedot. Maanmittauslaitos järjestää elo-/syyskuussa 2017 lyhyen 

perehdyttämistilaisuuden uskotuille miehille. 

 

 Valtuusto on 24.1.2013 päättänyt uskottujen miesten määräksi 10 ja valin-

nut kymmenen uskottua miestä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se  

1. päättää uskottujen miesten lukumääräksi kymmenen 

2. valitsee kymmenen uskottua miestä valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 -

 31.5.2021. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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Kunnanhallitus § 182 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 183 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kuntayhtymien yhtymävaltuustojen jäsenten ja varajäsenten valinta valtuuston toimikaudeksi 

1.6.2017 - 31.5.2021  

 

267/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 183 Hallintojohtaja  

   

  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

 

 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mu-

kaan: 

 

 Jäsenkuntien valtuustot valitseva jäseniä kuntayhtymän valtuustoon seuraa-

vasti: 

 

 Kunnan väestötietolain 18 §:n Jäsenten 

 mukainen valintavuotta edeltävän lukumäärä 

 vuoden vaihteen asukasluku 

   -   8000   2 

 

 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

 - - -   

 

  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

 

 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan jä-

senkuntien valtuustot valitsevat yhtymävaltuustoon jäseniä seuraavasti: 

 

 Kunnan asukasluku kunnallis- Jäsenten 

 vaalivuonna   lukumäärä 

 - - - -  

 2001 - 8000   2 

 - - - - 

 

 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-ar-

vosta annetun lain (609/1986) säännökset. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston toi-

mikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden 

jäsenen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan 

2. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden jäse-

nen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Kunnanhallitus § 183 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 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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Kunnanhallitus § 184 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan edustajien valitseminen Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokokseen 

 

268/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 184 Hallintojohtaja  

  

  Lapin liitto on lähettänyt kuntiin 3.5.2017 oheisen pyynnön edustajien ni-

meämisestä kuntien edustajainkokoukseen, joka on Rovaniemellä 

23.8.2017. 

 

  Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan kukin jäsenkun-

ta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan kunnan edellisen vuo-

den alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi 

edustaja jokaista alkavaa kolmeatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohti, 

kuitenkin enintään neljännes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. 

Inarin kunnalla on edustajainkokouksessa kaksi paikkaa.  

 

 Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. 

 Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.  

 Edustajien valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta 

annetun lain (609/1986) säännökset. 

   

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsisi valtuutetuista 

kaksi edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat Lapin liitto -

kuntayhtymän edustajainkokoukseen. 

 

 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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Kunnanhallitus § 185 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten valinta valtuuston 

toimikaudeksi ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 

 

292/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 185 Hallintojohtaja  

  

  Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (516/2009) 13 §:n mukaan "Poliisi-

hallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jä-

senellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvotte-

lukuntaan jäsenet toimikaudekseen ..." 

 

 Lapin poliisilaitokselta on 30.5.2017 tiedustelu, kuinka monta jäsentä Inarin 

kunnasta voidaan neuvottelukuntaan valita. Lapin poliisilaitokselta on 

30.5.2017 ilmoitettu, että poliisihallitus ei ole antanut asiasta uutta ohjeis-

tusta, mutta sama määrä edustajia voinee jatkaa. Neuvottelukunnassa on 

ollut kaksi kunnan nimeämää jäsentä ja näillä henkilökohtaiset varajäsenet. 

Valinnassa on huomioitava tasa-arvolaki. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Lapin poliisilai-

toksen poliisin Inarin neuvottelukuntaan kaksi jäsentä ja näille henkilökoh-

taiset varajäsenet.  

 

 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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Kunnanhallitus § 186 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuuston kokoontuminen ja muita työskentelyyn liittyviä asioita  

 

273/00.01.01.01/2017 

 

KHALL § 186 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 94 §:n 1. mom. mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoi-

na ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 

Valtuuston voi kutsua koolle myös kunnanhallitus tai neljäsosa valtuute-

tuista voi sitä vaatia. Inarissa on käytäntönä ollut, että valtuuston 

kokouksista on päättänyt valtuuston puheenjohtaja, joka on keskustellut 

asiasta valtuustoryhmien edustajien kanssa. Kuntalain 94 §:n 1 mom. 

mukaan valtuuston kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai uuden 

hallintosäännön 87 §:n mukaan varapuheenjohtaja.  

 

 Hallintosään 86 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa ko-

kouksessaan, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Var-

sinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiakirja- tai äänestysjär-

jestelmää. Kokous on mahdollista pitää myös sähköisesti. Tähän ei liene 

tarvetta valtuustolla ainakaan toistaiseksi.  

 

 Kuntalain 94 §:n 4 mom. mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 

neljä päivää ennen kokousta. Inarin hallintosäännön 87 §:n 3 mom. mukaan 

kokouskutsu on lähettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta. 

Lain ja hallintosäännön mukaan samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava 

kunnan verkkosivuilla. Kutsu laitetaan kunnan verkkosivuille osoitteeseen 

www.inari.fi. Laki ei edellytä kutsua julkaistavaksi erikseen muissa väli-

neissä. Verkkosivut ovat korvanneet sekä kunnan ilmoitustaulun että tiedo-

tusvälineet. Harkinnanvaraisesti kunta voi ilmoituksista päättää laajemmin 

kuin laissa.   

 

 Hallintosäännön 86 §:n 1 mom. mukaan varsinaisessa kokouksessa voidaan 

käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Kunnalla on käytös-

sä sähköinen asiahallintajärjestelmä, johon on saatavana myös äänestysjär-

jestelmä. Kuntalain 94 §:n 4 mom. mukaan "Kokouskutsu voidaan lähettää 

sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yh-

teydet ovat käytettävissä". Tällaiset välineet ja yhteydet kunta antaa luotta-

mushenkilöille.  

 

 Hallintosäännön 88 §:n mukaan esityslista lähetetään pääsääntöisesti ko-

kouskutsun yhteydessä pl. salassa pidettävät asiakirjat. Valtuusto päättää, 

kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Sähköisessä järjes-

telmässä ei viimeksi mainitulla ole merkitystä.  

 

 Vanha valtuusto on 26.5.2016 § 17 päättänyt sähköiseen kokousjärjestel-

mään siirtymisestä. Päätös on nähtävillä kunnan verkkosivuilla osoitteessa 

www.inari.fi. Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017, joten valtuus-

ton päätöstä on tarpeen hieman tarkentaa uuden kuntalain ja hallintosään-

nön edellyttämästi. 
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Kunnanhallitus § 186 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Pöytäkirjan nähtävillä olosta ei ole enään tarpeen päättää, koska siitä sääde-

tään kuntalaissa, jonka 140 §:n mukaan se pidetään nähtävillä kunnan verk-

kosivuilla.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että  

1. valtuuston varsinaisen kokouksen kutsuu koolle valtuuston puheenjohta-

ja, jollei valtuusto toisin päätä  

2. kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen lähetään sähköises-

ti alla olevin poikkeuksin 

3. esityslista säilytetään sähköisessä järjestelmässä kuukauden kokouspäi-

västä lukien 

4. valtuuston kokouskutsu ja esityslista ilman liite- ja oheisaineistoa lähe-

tetään pyydettäessä monistettuina jäsenille ja puolelle kunkin valtuusto-

ryhmän varajäsenille 

5. kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen toimitetaan monis-

tettuina sellaisille varajäsenille, joilla ei ole käytettävissä kunnan tablet-

tia tai jotka eivät muutoin voi sitä sähköisesti lukea 

6. salaiset asiat jaetaan kokouksessa vain monistettuina ja ne on palautetta-

va kokouksessa. 

 

 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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Kunnanhallitus § 187 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Johtosääntöjen kumoamisia 

 

272/00.01.01.00/2017 

 

KHALL § 187 Hallintojohtaja  

  

  Valtuusto on 18.5.2017 hyväksynyt uuden 1.6.2017 voimaan tulleen kunta-

lain mukaisen hallintosäännön. Uuteen hallintosääntöön on sisällytetty ai-

kaisemmin vuonna 1996 valtuuston hyväksymät (ja useita kertoja muutetut) 

hallintosäännön (hyväksytty 20.12.1996, viimeisin muutos 17.3.2016), val-

tuuston työjärjestyksen (hyväksytty 18.4.1996) ja tarkastussäännön (hyväk-

sytty 20.12.1996) määräykset. Lisäksi uuteen hallintosääntöön sisältyy val-

tuuston 20.9.2012 hyväksymän ja 19.12.2013 tarkentaman Eriytetyn tase-

yksikön Elinkeinot & kehitys Nordican johtosääntöön sisältyvät 

määräykset. Uuden hallintosäännön mukaan taseyksiköllä ei ole erillistä 

johtokuntaan vaan sen tilalle on perustettu elinvoimalautakunta. Luottamus-

henkilöiden palkkiosääntöä on uusittu palkkioiden osalta samassa yhteydes-

sä kuin hallintosääntö. Vanhat kumottavat johtosäännöt löytyvät kunnan 

verkkosivuilta www.inari.fi lukuun ottamatta tarkastussääntöä ja Nordican 

johtosääntöä jotka ovat kokouksen asiakirjoissa. 

  

 Kunnassa ei 1.6.2017 jälkeen ole voimassa muita valtuuston hyväksymiä 

johtosääntöjä kuin uuden kuntalain mukainen hallintosääntö. Muista voi-

massa olevista säännöistä ja ohjeista tullaan uudella valtuustokaudella päi-

vittämään ainakin konserniohje, hyvän hallintotavan ohje sekä Inarin kun-

nan ja kuntakonsernin henkilöstöperiaatteet. Konserniohjetta lukuun otta-

matta muut säännöt ovat kunnanhallituksen hyväksymiä. Kunnanhallituk-

sen ratkaisuvaltapäätös uusitaan mahdollisimman pian. 

 

 Vanhat johtosäännöt on syytä kumota. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se kumoaisi vuonna 1996 

hyväksytyt (ja useita kertoja muutetut) hallintosäännön, valtuuston työjär-

jestyksen ja tarkastussäännön sekä eriytetyn taseyksikön Elinkeinot & kehi-

tys Nordican johtosäännön. 

 

 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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Kunnanhallitus § 32 31.01.2013 

Kunnanhallitus § 153 15.05.2017 

Kunnanhallitus § 188 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen / henkilötietojen poistaminen kunnan 

verkkosivuilla olevista pöytäkirjoista 

 

694/00.02.01/2012 

 

KHALL § 32 Hallintojohtaja  

  

  Hallintosäännön 17. §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä  

 toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä 

päivää aiemmin on ilmoitettu.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaati-

musohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnan-

virastossa arkistosihteerin virkahuoneessa viraston aukioloaikana tarkastus-

päivän jälkeisenä päivänä. Tästä ilmoitetaan vuoden alussa siten kuin kun-

nalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

 

 Pöytäkirjat laitetaan kunnan www-sivuille pöytäkirjan nähtävänäolo- 

 päivänä. 

 

 Viranhaltijain päätökset pidetään nähtävänä päätöstä seuraavana  

työpäivänä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________  

 

KHALL § 153 Hallintojohtaja  

  

  Uuteen 1.6.2017 voimaan tulevaan kuntalakiin on otettu säädökset toimi-

elinten pöytäkirjojen nähtävänä olosta. Kuntalain 140 §:n mukaan mm. val-

tuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat pidetään tarkastami-

sen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (pl. salaiset asiat).  Uudessa 

1.6.2017 voimaan tulevaksi esitetyssä hallintosäännössä ei ole määräyksiä 

nähtävilläolosta vaan siellä viitataan kuntalakiin (hallintosääntöesitys 

148 §). 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. kumota em. päätöksensä pöytäkirjojen nähtävilläolosta  

2. päättää, että valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä näiden 

jaostojen pöytäkirjat laitetaan yleisesti nähtäville Inarin kunnan tieto-

verkkoon osoitteeseen www.inari.fi tarkastuspäivän jälkeisenä päivänä. 
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Kunnanhallitus § 32 31.01.2013 

Kunnanhallitus § 153 15.05.2017 

Kunnanhallitus § 188 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

    

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   lautakunnat, hallinto / asiakirjapalvelu 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552   

  __________ 

 

 

KHALL § 188 Hallintojohtaja  

  

  Suomen kuntaliiton lakimiehet ovat pitänee 24.5.2017 koulutuksen siitä, 

mitä päätöksiä laitetaan nettiin ja kuinka pitkään ne siellä ovat. Koulutuk-

sessa on käynyt ilmi, että kuntalain 140 §:n tarkoittamat päätökset on oltava 

netissä lain mukaisesti vähintään oikaisuvaatimus- tai valitusajan eli käy-

tännössä 7 + 14/30 päivää lisättynä mahdollisilla pyhäpäivillä. Pöytäkirjois-

sa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötie-

dot, jotka on poistettava oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä. Koulut-

tajien mukaan viimeksi mainittu koskee myös vanhoja pöytäkirjoja. Henki-

lötietorikkomukset ovat rangaistavia ja niistä voi syntyä korvausvastuu, jo-

ka EU:ssa valmisteilla olevien määrien mukaisesti voi olla varsin huomatta-

va.  

 

 Kunnan käytössä olevaan Dynastia asiahallintajärjestelmään on tulossa me-

nettely, josta pöytäkirjoista voidaan henkilötiedot poistaa. Tämä edellyttää 

myös vanhojen pöytäkirjojen tarkastamista. Näyttää siis siltä, että nyt var-

min tapa noudattaa uuden kuntalain 140 §:ää on poistaa tietoverkosta kaikki 

vanhat pöytäkirjat ja uudet oikaisuvaatimus / valitusajan jälkeen. Näin me-

neteltäisiin siihen asti, kun käytettävissä on sellaiset tietotekniset menette-

lyt, joilla henkilötiedot voidaan kohtuullisesti poistaa. Tämä koskee kaikkia 

netissä olevia pöytäkirjoja. Valtuuston pöytäkirjoissa ei liene kuntalain 140 

§:n tarkoittamia henkilötietoja muuta kuin kaavoihin liittyvissä asioissa. Jos 

yksittäisiä asioita ei pystytä poistamaan, kaikki valtuuston pöytäkirjakin on 

poistettava siihen asti, kun niistä voidaan poistaa henkilötiedot.  

 

 Uuden kuntalain 140 §:n noudattaminen edellyttäisi vanhojen pöytäkirjojen 

läpi käymistä. Tämä on niin suuri työ, että se onnistuu vain valtuuston pöy-

täkirjojen osalta. Muiden kuin kuntalain mukaan julkaistujen henkilötieto-

jen poistaminen on työlästä ja selvintä lienee ainakin nyt ensi vaiheessa että 

esim. poikkeuslupapäätökset poistetaan kokonaan kunnan verkkosivuilta 

muutoksenhakuajan päätyttyä.  
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Kunnanhallitus § 32 31.01.2013 

Kunnanhallitus § 153 15.05.2017 

Kunnanhallitus § 188 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Edellä oleva tarkoittaa sitä, että hallintokuntien on entistä enemmän kiinni-

tettävä kuntalain 29 §:n mukaiseen viestintään ja päätöksistä tiedottami-

seen. Päätösluetteloiden merkitys tulee korostumaan. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että siihen asti kun uuden kuntalain 140 §:n menet-

telytavat ja niiden käytännön toteuttaminen selviävät 

1. poistaa valtuuston, kunnanhallituksen ja Ruokapalvelu liikelaitoksen 

pöytäkirjat tai sellaiset pykälät, joissa on henkilötietoja, kunnan tieto-

verkosta välittömästi siihen asti, kun henkilötiedot on saatu poistetuksi 

2. että uudet pöytäkirjat tai pykälät, joissa on henkilötietoja, poistetaan 

kunnan tietoverkosta heti, kun oikaisuvaatimus / valitusaika on loppu-

nut, jos henkilötietoja ei muutoin saada poistetuksi 

3. kehottaa hallintokuntia poistamaan vanhat pöytäkirjat tai pykälät, joissa 

on henkilötietoja, toistaiseksi ja uudet pöytäkirjat tai henkilötietoja kos-

kevat pykälät muutoksenhakuajan loputtua, jos henkilötietoja ei muu-

toin saada poistetuksi 

4. vanhoista pöytäkirjoista palautetaan tietoverkkoon valtuuston pöytäkir-

jat sen jälkeen, kun henkilötiedot on saatu poistetuksi 

5. sen jälkeen, kun henkilötiedot on uusista pöytäkirjoista poistettu, niitä 

pidetään kunnan tietoverkossa vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan; tämä 

ei koske poikkeuslupa tai vastaavia erityislakiin perustuvia päätöksiä 

6. kehottaa toimielimiä ja niiden esityslistojen laatijoita kiinnittämään eri-

tyistä huomiota henkilötietoihin ja siihen, onko niiden julkaiseminen 

ylipäänsä tarpeen 

7. käsitellä asian tarvittaessa uudelleen sen jälkeen, kun uuden kuntalain 

soveltaminen on selkiytynyt ja sen toteuttamiseen on saatu riittävät tie-

totekniset valmiudet. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   lautakunnat, hallinto / asiakirjapalvelu 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 395 20.10.2014 

Kunnanhallitus § 189 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Täyttölupamenettelyn tarkentaminen / päätöksen peruminen ja talousarvion 

täytäntöönpanokiellon purkaminen 

 
77/01.01.01/2013 
 
KHALL § 395 Hallintojohtaja  

  

 Kunnan virkojen ja toimien osalta on vuodelta 2010 ollut menettely, että 

ennen niiden täyttämistä tulee niihin saada kunnanjohtajalta täyttölupa.  

 Kunnanhallitus on 1.2.2010 § 47 päättänyt  täyttölupamenettelystä  

seuraavaa: 

 

1. Avautuvia tehtäviä (virkoja tai työsuhteita) ei saa täyttää ilman kunnan-

johtajan lupaa. 

2. Kunnanjohtaja tekee päätöksen tehtävän täyttämisestä auki julistamalla 

tai sisäisesti toimialajohtajan esityksestä. 

3. Päätöksen sisältönä on joko lupa täyttää tehtävä tai ryhtyä sitä arvioi-

maan. 

4. Päätös menee kunnanhallitukselle tiedoksi päätöstä seuraavaan kunnan-

hallitukseen mahdollista otto-oikeutta varten. 

5. Mikäli ratkaisuna on, että tehtävää ei täytetä vaan sitä ryhdytään arvioi-

maan, arviointi miten tehtävä hoidetaan tehdään toimialan johtajan joh-

dolla.  

6. Arviointi tapahtuu työryhmässä, jossa on mukana työyksikön vastaava 

esimies, henkilöstön edustaja ja suunnittelija.  

7. Työryhmän esitys tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja siitä päättää 

se toimielin tai viranomainen, jolle asiasta päättäminen kuuluu. 

 

 Yllä oleva menettely on koskenut yli vuoden sijaisuuksia sekä virka- ja työ-

suhteita.  

 

 Kunnanhallitus on 31.1.2013 päättänyt muuttaa edellä olevaa 

täyttölupamenettelyä niin, että menettely koskee yli puolen vuoden 

sijaisuuksia sekä virka- ja työsuhteita.  

 

 Johtoryhmässä 10.10.2014 on sovittu kunnanhallitukselle esitettäväksi pa-

laamista alkuperäiseen vuoden 2010 käytäntöön eli, että yllä oleva menette-

ly koskee yli vuoden sijaisuuksia sekä virka- ja työsuhteita. Menettelyä si-

nänsä on syytä jatkaa, koska tulevien vuosien talouteen ainakin valtion-

osuuksien osalta sisältyy epävarmuutta.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää muuttaa vapautuvien ja uusien virkojen ja toimien 

täyttölupamenettelyä niin, että menettely koskee yli vuoden sijaisuuksia 

sekä virka- ja työsuhteita.  

 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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  Toimeksi:   kunnanjohtaja 

  Tiedoksi:   osastopäälliköt, ammattijärjestöt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________  

 
KHALL § 189 Hallintojohtaja  

  

  Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan (s. 13) henkilöstömenoja saa 

käyttää vain henkilöstöohjelman mukaisen henkilöstön, näiden sijaisten ja 

mahdollisesti erikseen käyttösuunnitelmissa hyväksytyn tilapäisen henki-

löstön palkkaamiseen (pl. työllistetyt). Lisäksi sitovuussäädöksissä on mai-

ninta, että "Sellaisia vuodelle 2017 suunniteltuja toiminnallisia muutoksia 

tai henkilöstömuutoksia, joista aiheutuu kunnalle pysyviä lisäkustannuksia, 

ei saa panna täytäntöön ennen kuin vuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut 

ja selvitetty, mikä vaikutus kiinteistöselvityksellä on kunnan talouteen ja 

toimintaan. Muutoksen toteuttamisesta kunnanhallitus päättää erikseen. 

Täytäntöönpanokielto ei koske kuntaa velvoittavia lakisääteisiä tehtäviä." 

 

 Täytäntöönpanokielto on tehty hallitun menokasvun ohjelman yhteydessä ja 

toisenlaisissa, nykyistä huonommissa talousarvioissa. Vuoden 2016 tilin-

päätös on hyväksytty. Kiinteistöselvitys näyttää sekin viivästyvän ja näyttää 

siltä, että sillä ei ole sellaisia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia, että 

kunnan taloutta ja toimintaa ei voitaisi hoitaa talousarvion mukaisesti. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. purkaa täyttölupamenettely 

2. todeta, että talousarvio voidaan panna täytäntöön vuoden 2017 osalta ta-

vanomaisesti 

3. käsitellä mahdolliset kiinteistöselvityksen edellyttämät muutokset erik-

seen tai talousarvion käsittelyn yhteydessä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   osastopäälliköt, ammattijärjestöt, taloussihteeri 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Ivalon lukion liikuntasalin kiireellinen korjaaminen / valtuuston päätöksen täytäntöönpano  

 

271/10.03.02/2017 

 

KHALL § 114 Hallintojohtaja  

  

  Pohjois-Suomen betoni- ja maalaboratorio Oy:ltä (PMB) on tilattu tutkimus 

Ivalon lukion liikuntasalissa ilmenneistä lattiarakenteen ongelmista ja sisä-

ilmasta. Tutkimus on tehty 23.2. - 10.3.2017 välisenä aikana. Tutkimus on 

valmistunut 30.3.2017. Tutkimuksissa liikuntasalissa havaittiin mikrobivau-

rioita lautarakenteessa. Terveydensuojeluviranomainen on rajoittanut salin 

käyttöä jo tammikuussa 2017 ja määrännyt sen käyttökieltoon 28.3.2017.  

 

 Tutkimusselosteen (s. 19) mukaan lattiarakenteen alla on useita erilaisia ho-

meita, joista useat ovat allergisoivia ja aiheuttavat terveyshaittoja. Tutki-

musselosteessa todetaan, että toimenpiteisiin on syytä ryhtyä pikimmiten. 

Lisäksi tutkimusselosteen mukaan ruokalan puoleinen lattiarakenne on sel-

lainen, että mikrobit ovat voineet siirtyä senkin alle. Sitä ei ole kuitenkaan 

tarkemmin tutkittu kuten ei myöskään ulkoseinän rakennetta. Rakennuksen 

ympärillä ei ole salaojia.  

 

 Sivistyslautakunta on 22.3.2017 § 30 esittänyt kunnanhallitukselle, että Ti-

lapalvelu liikelaitos huolehtii siitä, että lukion liikuntasali on lukion käytet-

tävissä viimeistään 10.8.2017. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 3.4.2017 

kokouksessaan.  

 

 Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen asettaman tilatoimikunnan puheenjohtaja 

ja liikelaitoksen johtaja ovat neuvotelleet asiasta 3.4.2017 ja kuulleet myös 

sivistysjohtajaa ja hallintojohtajaa. Neuvottelussa on todettu, että asiassa tu-

lee ryhtyä kiireellisiin toimiin, jotta tilat ovat sivistyslautakunnan esityksen 

mukaisessa aikataulussa lukion käytettävissä. Korjausten kustannusarvioksi 

Tilapalvelu liikelaitos arvioi 250 000 euroa.   

 

 Talousarviossa ei ole varattu määrärahoja kouluhankkeisiin, koska määrära-

hat oli tarkoitus käsitellä seuraavaa vuoden 2018 talousarviota ja talous- ja 

toimintasuunnitelmaan vuosille 2018 - 2020 tehtäessä. Talousarvion käyttö-

talousosassa on sivistyslautakunnalle varattu 150 000 euron määräraha kou-

lujen suunnitteluun ja Tilapalvelu liikelaitokselle 100 000 euron määräraha 

kiinteistöselvitykseen (sisältäen kuntotutkimuksen).  

 

 Kuluvan vuoden talousarvion sitovuusmääräyksissä on mm. todettu, että 

"Sellaisten hankkeiden, joiden kohdalla investointiosassa on maininta ´liit-

tyy kiinteistöselvitykseen´, toteutukseen ei saa ryhtyä ennen kuin selvitys 

on tehty." Maininta on lähes kaikissa Ivalon alueen kouluhankkeissa.  

 Kuntalain 65 §:n 5. mom mukaan "Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa 

on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val-

tuusto". Valtuusto on kokoontunut 16.3.3017. Siellä ei ole käsitelty talous-
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arviomuutoksia. Seuraava valtuusto on suunniteltu pidettäväksi 18.5.2017. 

Viimeistään silloin on talousarviomuutos käsiteltävä.  

 

 Neuvottelussa 3.4.2017 (sivistysjohtaja, kunnanjohtajan, Tilapalvelu liike-

laitoksen johtaja ja tilatoimikunnan puheenjohtaja) ovat sopineet, että lu-

kion liikuntasali on oltava käytössä viimeistään 1.9.2017.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. antaa Tilapalvelu liikelaitokselle oikeuden ryhtyä kiireellisesti lukion 

liikuntasalin ja mahdollisesti ruokasalin korjaamiseen niin, että ne ovat 

lukion käytettävissä viimeistään 1.9.2017 

2. esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousarvion inves-

tointiosaa niin, että sinne varataan 250 000 euron määräraha lukion lii-

kuntasalin ym. edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin 

3. edellyttää, että Tilapalvelu liikelaitoksen johtaja esittää mahdollisen tar-

kennetun kustannusarvion mukaisen määrärahatarpeen viimeistään 

24.4.2017. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle (kohta 2) 

 Toimeksi:   Tilapalvelu liikelaitos 

  Tiedoksi:   sivistyslautakunta, tilatoimikunnan pj.,  

   tekninen johtaja, Inarin Kiinteistöt Oy /  

   toimitusjohtaja, Ivalon lukion rehtori,  

   taloussihteeri 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

 

VALT § 19 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousar-

vion investointiosaa niin, että sinne varataan 250 000 euron määräraha lu-

kion liikuntasalin ym. edellyttämiin korjaustoimenpiteisiin 

 

Päätös:  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

__________  

 

 

KHALL § 190 Hallintojohtaja  
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   Valtuuston päätös saa lainvoiman 27.6.2017.  

 

 Kuntalain 143 §: 

 "Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus 

käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos 

oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää 

täytäntöönpanon." 

 

  

 Kuntalain 96 §:n mukaan valtuuston päätösten laillisuuden valvonta kuuluu 

kunnanhallitukselle. Sellaisia päätöksiä, jotka ovat syntyneet virheellisessä 

järjestyksessä tai ylittävät valtuuston toimivallan tai ovat muuten 

lainvastaisia, ei saa panna täytäntöön.  

 

 Asia on kiireellinen ja hanke tulee saada toteutetuksi ennen koulujen 

alkamista. Mitään syytä ei ole epäillä, että valtuuston päätös olisi 

lainvastainen. Toivottavaa tietenkin on, että määräraha-asiat käsiteltäisiin 

riittävän ajoissa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1.  antaa Tilapalvelu-liikelaitokselle luvan ryhtyä toteuttamaan hanketta, 

vaikka valtuuston päätös ei ole lainvoimainen 

2. kiinnittää Tilapalvelu-liikelaitoksen huomiota siihen, että määrärahat 

hankkeisiin haettaisiin ajoissa.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Tilapalvelu liikelaitos / kiinteistöpäällikkö 

  Tiedoksi:   sivistyslautakunta, tilatoimikunnan pj.  

   tekninen johtaja, Ivalon lukion rehtori,  

   taloussihteeri 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Ivalon koulujen väistötilat / valtuuston päätöksen täytäntöönpano  

 

143/10.03.02/2017 

 

KHALL § 139 Hallintojohtaja  

  

  Kunnanhallitus asetti 6.2.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen esityksestä toimi-

kunnan, jonka tehtäväksi annettiin toukokuun 2017 loppuun mennessä laa-

tia kunnan tiloja koskeva tilaohjelma. Toimikunta on käsitellyt erityisesti 

Ivalon alueen koulutiloja ja niihin liittyvien erilaisten ongelmien mm. sisä-

ilmakysymysten ratkaisuja. Toimikunta on valmistelemassa Ivalon alueen 

kouluongelmiin mahdollisimman kattavaa ratkaisua. Ratkaisun suunnitte-

luun ja toteuttamiseen tarvitaan aikaa arviolta kolme vuotta ja sen aikana 

Ivalon koulut tarvitsevat väistötiloja, koska osaa tiloista ei voitane sivistys-

toimen näkemyksen mukaan käyttää koulukäytössä. 

 

 Ratkaisuehdotuksessa on yhtäaikaisesti pyritty huomioimaan sisäilmaongel-

mien vaikutusten minimointi sekä väliaikaisratkaisujen taloudellisuus. Rat-

kaisuehdotuksessa pyritään myös vakauttamaan tilanne ja parantamaan kes-

kittymismahdollisuuksia Ivalon koulukysymysten ratkaisemiseen pysyvästi. 

 

 Toimikunta on pitänyt kokouksen 19.4.2017 ja päättänyt esittää, että Ivalon 

ala-asteelle rakennetaan väistötiloiksi 300 k-m2 kevytrakenteinen tila ja 

Ivalon yläasteelle 500 k-m2:n tila. Ivalon ala-asteen tilan perustamiskustan-

nukset, jotka toteutuvat kuluvana vuonna, arvioidaan olevan 92 000 euroa 

ja käyttökustannukset kuukaudessa 9 600 euroa. Vastaavat kustannukset 

Ivalon yläasteen osalta ovat 130 000 euroa perustamiskustannuksia ja 

18 600 euroa kuukausittaisina käyttökustannuksina. Kaikkiaan väistötiloista 

aiheutuvat kustannukset kolmen vuoden aikana arvioidaan olevan 

1 237 200 euroa. Kiinteistöpäällikön kustannuslaskelmat ovat ohessa. Las-

kelmat on pyritty tekemään niin, että määrärahat ovat riittävät.  

 

 Kuluvana vuonna määrärahoja tarvitaan perustamiskustannuksiin 222 000 

euroa ja 112 800 euro käyttökustannuksiin eli yhteensä 334 800 euroa. Ensi 

vuonna rahaa tarvitaan käyttökustannuksiin 338 400 euroa. 

 

 Talousarviossa ei ole varattu määrärahoja kouluhankkeisiin, koska määrära-

hat oli tarkoitus käsitellä seuraavaa vuoden 2018 talousarviota ja talous- ja 

toimintasuunnitelmaan vuosille 2018 - 2020 tehtäessä. Talousarvion käyttö-

talousosassa on sivistyslautakunnalle varattu 150 000 euron määräraha kou-

lujen suunnitteluun ja Tilapalvelu-liikelaitokselle 100 000 euron määräraha 

kiinteistöselvitykseen (sisältäen kuntotutkimukset).  

 

 Kuluvan vuoden talousarvion sitovuusmääräyksissä on mm. todettu, että 

"Sellaisten hankkeiden, joiden kohdalla investointiosassa on maininta ´liit-

tyy kiinteistöselvitykseen´, toteutukseen ei saa ryhtyä ennen kuin selvitys 

on tehty." Maininta on lähes kaikissa Ivalon alueen kouluhankkeissa.  
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 Kuntalain 65 §:n 5. mom. mukaan "Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidos-

sa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val-

tuusto". Valtuusto on kokoontunut 16.3.3017. Siellä ei ole käsitelty talous-

arviomuutoksia. Seuraava valtuusto on suunniteltu pidettäväksi 18.5.2017. 

Viimeistään silloin on talousarviomuutos käsiteltävä.  

 

 Kunnan tarvitsemien tilojen tuottaminen kuuluu Tilapalvelu-liikelaitoksel-

le, joka vuokraa tiloja hallintokunnille. Sivistyslautakunnan talousarviossa 

ei ole varauduttu uusiin vuokramenoihin, mutta sivistyslautakunnan menot 

ovat vuosina 2015 ja 2016 alittuneet merkittävästi. Tilinpäätösten perusteel-

la voisi perustellusti olettaa, että sivistystoimen talousarvioon ja taloussuun-

nitelmaan on ainakin osittain sisällytettävissä peruskorjattavien ja uusien 

koulutilojen kuten myös väistötiloista aiheutuvat vuokrakulut. Siinä tapauk-

sessa, että ne eivät ole nykyiseen talouskehykseen sisällytettävissä, sivistys-

lautakunnan tulee tehdä tarvittavat kehyksensä lisäysesitykset.  

 

 Kiinteistöpäällikön mukaan hanketta pitäisi päästä toteuttamaan heti ja sit-

tenkin on epävarmaa, ovatko kaikki väistötilat käytettävissä koulujen al-

kaessa ensi syksynä.  

 

 Asiasta on keskusteltu ja menettelystä sovittu sivistystoimen kanssa.  

 

 Oheisena väistötilalaskelma. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. antaa Tilapalvelu-liikelaitokselle oikeuden ryhtyä kiireellisesti toteutta-

maan Ivalon alueen koulujen väistötiloja niin, että ne ovat mahdolli-

suuksien mukaan käytettävissä ensi syksynä koulujen alkaessa 

2. esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousarvion Tilapal-

velu-liikelaitoksen käyttötalousosaa niin, että sinne voidaan sisällyttää 

350 000 euron määräraha Ivalon koulujen tilatarpeiden ratkaisemiseen 

3. Tilapalvelu-liikelaitokselle aiheutuvat kulut katetaan niitä vastaavilla si-

vistyslautakunnan maksamilla vuokrilla, jotka sisällytetään sivistyslau-

takunnan nykyisiin menoihin 

4. edellyttää, että sivistyslautakunta tekee tarvittavan talousarviokehyksen-

sä muutosesityksen, jos vuokria ei ole sisällytettävissä sen nykyiseen ta-

louskehykseen 

5. edellyttää, että vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 

laadinnassa esitetään tarvittavat määrärahat Ivalon alueen koulujen väis-

tötiloihin sekä peruskorjattavien ja uusien tilojen vuokriin 

6. edellyttää, että asetettu tilatoimikunta tekee kokonaisvaltaisen esityksen 

Ivalon kouluasioiden ratkaisemiseksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle (kohta 2) 

 Toimeksi:   Tilapalvelu-liikelaitos, sivistyslautakunta,  

  tilatoimikunta  

  Tiedoksi:   kunnanjohtaja, taloussihteeri 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 20 Ohessa väistötilalaskelma. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousar-

vion Tilapalvelu-liikelaitoksen käyttötalousosaa niin, että sinne voidaan si-

sällyttää 350 000 euron määräraha Ivalon koulujen tilatarpeiden ratkaisemi-

seen. 

 

Päätös:  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

__________  

 

KHALL § 191 Hallintojohtaja  

  

   Valtuuston päätös saa lainvoiman 27.6.2017.  

 

 Kuntalain 143 §: 

 "Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus 

käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos 

oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää 

täytäntöönpanon." 

  

 Kuntalain 96 §:n mukaan valtuuston päätösten laillisuuden valvonta kuuluu 

kunnanhallitukselle. Sellaisia päätöksiä, jotka ovat syntyneet virheellisessä 

järjestyksessä tai ylittävät valtuuston toimivallan tai ovat muuten 

lainvastaisia, ei saa panna täytäntöön.  

 

 Asia on kiireellinen ja hanke tulee saada toteutetuksi ennen koulujen 

alkamista. Mitään syytä ei ole epäillä, että valtuuston päätös olisi 

lainvastainen. Toivottavaa tietenkin on, että määräraha-asiat käsiteltäisiin 

riittävän ajoissa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 
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1. antaa Tilapalvelu-liikelaitokselle luvan ryhtyä toteuttamaan hanketta, 

vaikka valtuuston päätös ei ole lainvoimainen 

2. kiinnittää Tilapalvelu-liikelaitoksen huomiota siihen, että määrärahat 

hankkeisiin haettaisiin ajoissa.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Tilapalvelu liikelaitoss / kiinteistöpäällikkö, 

   sivistyslautakunta, tilatoimikunnan pj. 

  Tiedoksi:   kunnanjohtaja, talousihteeri 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Männikön palvelukodin peruskorjauksen urakkatarjoukset / valtuuston päätöksen 

täytäntöönpano  

 

380/10.03.02/2015 

 

TILAP § 4 Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja 

 

 Tilapalvelu liikelaitos on pyytänyt Männikön palvelukodin 

peruskorjauksesta urakkatarjoukset 15.3.2017 päivättyjen suunnitelmien 

mukaisesti. Urakoista on tehty hankintailmoitukset julkisten hankintojen 

Hilma-järjestelmään.   

 

 Urakkatarjoukset pyydettiin jaettuna urakkana, jossa pääurakoitsijana toimii 

rakennusteknisten töiden urakoitsija. Pääurakoitsijalle alistetaan LVI- ja 

sähkötöiden sivu-urakat.  

 

 Tarjousten jättöaika päättyi 24.4.2017 klo 12.00. 

 Määräaikaan mennessä rakennusurakasta jätettiin viisi (5), LVI-urakasta 

kaksi (2) ja sähköurakasta viisi (5) tarjousta. 

 Tarjoukset on avattu 24.4.2017 klo 12.40 alkaen. Tarjousten avauksesta on 

tehty avauspöytäkirjat urakoittain.  

  

 Rakennusurakasta edullisimman kokonaistarjouksen jätti Rakennusliike 

Pyhänpahta Oy hinnaltaan 1 990 444,00 €. Rakennusurakan tarjouksessa 

jätettiin erillishinta ulkopuolen terassirakenteille ja pergolapalkistoille, 

Rakennusliike Pyhänpahta Oy:n erillishinta terassirakenteille ja 

pergolapalkistoille oli 105 260,00 €. Tarjous oli kokonaishinnaltaan 

edullisin myös ilman terassirakenteita ja pergolapalkistoja. Tarjous oli 

tarjouspyynnön mukainen. 

 

 Sähköurakasta edullisimman tarjouksen jätti Ellappi Oy hinnaltaan  

 355 000,00 €. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. 

  

 LVI-urakasta edullisimman tarjouksen jätti Ylä-Lapin LVI Oy hinnaltaan 

326 632,00 €. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. 

 

 Inarin kunnan vuoden 2017 talousarvion investointiosassa hankkeeseen on 

varattu menoiksi 2 700 000 € ja tuloiksi 1 080 000,00 €, (ARA:n avustus 

enintään 40 % tukiluokassa 3). 

 

 Hankkeeseen on saatu 3.2.2017 ARA:n ehdollinen varaus erityisryhmien 

investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen 

perusparantamiseen korkotukilainaksi hyväksymiseen. Avustuksen osalta 

ehdollinen varaus on 810 000,00 € ja korkotukilainaksi hyväksymisen 

osalta 1 890 000,00 €. Näin ollen avustus on 270 000,00 € ennakoitua 

pienempi. 
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 Peruskorjauksen edullisimpien urakkatarjousten yhteenlaskettu 

kokonaissumma ilman ulkopuolen terassirakenteita ja pergolapalkistoja on  

2 566 816,00 €, josta ARA:n avustus vähennettynä saadaan nettokuluksi  

 1 756 816,00 €. Näin ollen peruskorjauksen investoinnin nettokulut 

ylittyvät talousarvioon nähden 136 816,00 € 

 

 Ohessa tarjousten avauspöytäkirjat ja tarjousten vertailutaulukko. 

 

 Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: 
 Johtokunta päättää,  

 1. hyväksyä rakennusteknisistä töistä Rakennusliike Pyhänpahta Oy:n 

urakkatarjouksen, sähkötöistä Ellappi Oy:n urakkatarjouksen ja LVI-töistä 

Ylä-Lapin LVI Oy:n urakkatarjouksen sillä edellytyksellä, että 

kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto myöntää hankkeelle 270 000 

euron nettomäärärahan muutoksen kattamaan ennakoitua pienemmän 

ARA:n avustuksen,  

 

 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Männikön 

palvelukodin peruskorjaukseen talousarviossa varattua nettomäärärahaa 

korotetaan 270 000 eurolla ennakoitua pienemmän ARA:n avustuksen 

kattamiseksi, 

 

 3.  esittää kunnanhallitukselle, että rakennustyöt voidaan käynnistää 

tarjouspyynnön mukaisesti 15.5.2017.  

   

 Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Tilapalvelu johtokunta hyväksyi yksimielisesti kiinteistöpäällikkö-   

  rakennustarkastajan ehdotuksen.  

  

  Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja Erkka Tervo, puh. 0400-

398 253.  

  

  ___________ 

 

KHALL § 146 Kunnanjohtaja 

 

 Männikön palvelutalon peruskorjaushanke on edennyt tarjousten hyväksy-

misvaiheeseen. Inarin kunnan vuoden 2017 talousarvion investointiosassa 

hankkeeseen on varattu menoiksi 2 700 000 € ja tuloiksi 1 080 000,00 €, 

(ARA:n avustus enintään 40 % tukiluokassa 3). 

 

 Hankkeeseen on saatu 3.2.2017 ARA:n ehdollinen varaus erityisryhmien 

investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen perusparantami-

seen sekä korkotukilainaksi hyväksymiseen. Avustuksen osalta ehdollinen 
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varaus on 810 000,00 € ja korkotukilainaksi hyväksymisen osalta 

1 890 000,00 €. Näin ollen avustus on 270 000,00 € ennakoitua pienempi. 

 

 Tilapalvelu-liikelaitos on hyväksynyt Männikön palvelutalon urakkatar-

joukset kokouksessaan 26.4.2017 ehdollisina siten, että kunnanhallitukselta 

ja edelleen valtuustolta haetaan talousarvioon 270 000 euron nettomäärära-

han korotusta kattamaan ennakoitua pienemmän ARA:n avustuksen. 

 

 Edellä mainitun talousarviomuutoksen lisäksi Tilapalvelu-liikelaitos hakee 

lupaa käynnistää rakennustyöt tarjouspyynnön mukaisesti 15.5.2017. 

 Töiden aloittaminen urakoitsijoiden osalta tarjouspyynnön mukaisesti on 

kuitenkin ongelmallista ennen valtuuston mahdollista myönteistä määrära-

han korotuspäätöstä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. hyväksyä omalta osaltaan 270 000 euron nettomäärärahan korotuksen 

kuluvan vuoden talousarvioon kohdennettuna Männikön palvelutalon 

peruskorjaukseen ja toteaa, että työt voidaan käynnistää heti kun se on 

valtuuston mahdollisen myönteisen määrärahapäätöksen jälkeen juridi-

sesti mahdollista 

2. esittää valtuustolle Männikön palvelutalon peruskorjaukseen varattua 

määrärahaa korotettavaksi kuluvan vuoden talousarvioon 270 000 eurol-

la. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle (kohta 2) 

  Tiedoksi:  Tilapalvelu-liikelaitos  

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

      puh. 040 594 3253 

  __________ 

  

VALT § 21 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle Männikön palvelutalon peruskorjauk-

seen varattua määrärahaa korotettavaksi kuluvan vuoden talousarvioon 

270 000 eurolla. 

Päätös:  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

__________  
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KHALL § 192 Hallintojohtaja  

  

  Valtuuston päätös saa lainvoiman 27.6.2017.  

  

 Kuntalain 143 §: 

 "Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus 

käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos 

oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää 

täytäntöönpanon." 

  

 Kuntalain 96 §:n mukaan valtuuston päätösten laillisuuden valvonta kuuluu 

kunnanhallitukselle. Sellaisia päätöksiä, jotka ovat syntyneet virheellisessä 

järjestyksessä tai ylittävät valtuuston toimivallan tai ovat muuten lainvastai-

sia, ei saa panna täytäntöön.  

 

 Asia on kiireellinen ja hanke tulee saada toteutetuksi mahdollisimman pian. 

Väistötilat on jo vuokrattu ja muuton niihin piti tapahtua toukokuun alussa. 

Mitään syytä ei ole epäillä, että valtuuston päätös olisi lainvastainen. Toi-

vottavaa tietenkin on, että määräraha-asiat käsiteltäisiin riittävän ajoissa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. antaa Tilapalvelu-liikelaitokselle luvan ryhtyä toteuttamaan hanketta, 

vaikka valtuuston päätös ei ole lainvoimainen 

2. kiinnittää Tilapalvelu-liikelaitoksen huomiota siihen, että määrärahat 

hankkeisiin haettaisiin ajoissa.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Tilapalvelu liikelaitos / kiinteistöpäällikkö 

  Tiedoksi:   taloussihteeri 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  
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Kunnanhallitus § 193 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuuston 18.5.2017 kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano 

 

KHALL § 193 Täytäntöönpanomuistio on ohessa.  

  

  Kunnanjohtajan ehdotus:  

  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat käsitelty lailli-  

  sessa 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 mainitus 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Ptk:n tarkastus 

 

 

Kunnanjohtajan pyyntö saada pitää palkallista virkavapaata 

 

291/01.01.03.04/2017 

 

KHALL § 194 Hallintojohtaja  

  

  Kunnanjohtaja Toni K. Laine pyytää saada pitää ansaittuja lomapäiviä, tai 

johtajasopimuksen mukaista palkallista virkavapaata sekä työajan ulkopuo-

lella tehdystä työstä vapaita kolme viikkoa ajalla 10. - 30.7.2017. Viikon 30 

alussa (24. - 26.7. välisenä aikana) kunnanjohtaja on suunnitellut joka ta-

pauksessa tutustuvansa kunnan eri osa-alueisiin. Kunnantalo on kiinni 10. -

 28.7.2017 ja valtaosa henkilökunnasta ja yhteistyökumppaneista on lomal-

la. Hallintojohtaja on töissä koko heinäkuun kokoaikaisesti, joten vapaiden 

pitäminen on hyvin mahdollista.  

 

 Kunnanjohtajalle on kertynyt maaliskuusta 2017 lukien 7 vuosilomapäivää. 

KVTES:n vuosilomaluvun 8 §:n mukaan näitä voi kuitenkin pitää aikaisin-

taan vasta vuoden 2018 alusta.  

 

 Kunnanjohtaja Toni K. Laineen johtajasopimuksessa 16.3.2017 on sovittu 

(kohta 2.4.), että hän voi työtilanteen salliessa pitää kuukausittain kaksi päi-

vää palkallista virkavapaata tai työskennellä vastaavasti etätyönä. Sopimuk-

sen mukaan käytännöstä sovitaan yhdessä kunnanhallituksen puheenjohta-

jan kanssa.  

 

 Edellisen kunnanjohtajan, joka aloitti viran hoidon 1.9.2015, kuntajohta-

missopimuksessa oli sovittu, että seuraavana vuonna (2016) hän voi pitää 

lomaa ja palkallista vapaata viisi viikkoa eli 25 vuosilomapäivää vastaavan 

määrän. Edelliselle kunnanjohtajalle myönnettiin johtajasopimuksen mu-

kaista palkallista virkavapaata heinäkuussa 2016 kolme viikkoa. Kunnan-

johtaja Laineen toivomus vastaa sisällöltään edellisen kunnanjohtajan koh-

dalla ollutta käytäntöä.  

 

 Kunnanjohtajaa koskevat asiat on kunnanhallituksessa päätetty käsitellä 

hallintosäännön 141 §:n mukaisesti puheenjohtajan selostuksen perusteella. 

 

 Käsittely: 
 Kunnanjohtaja Toni K. Laine poistui esteeellisenä (intressijäävi) asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

 

 Puheenjohtajan selostus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. käsitellä kunnanjohtajan virkavapaan puheenjohtajan selostuksen perus-

teella 

2. myöntää kunnanjohtajalle palkallista virkavapaata 10. - 30.7.2017. 

 

  

 Päätös:  
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Ptk:n tarkastus 

 

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan selostuksen 

pohjalta.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   kunnanjohtaja, Kunnan Taitoa Oy 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kunnan luottamushenkilöiden ja henkilöstön käyttöön annettujen tablettien käytön ja 

korvausten periaatteet 

 

184/02.07.01/2016 

 

KHALL § 116 Hallintojohtaja 

 

Kunnassa on siirrytty sähköiseen kokoushallintaan. Kunnan luottamushen-

kilöille (valtuutetut, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus, lautakunnat) ja 

osalle viranhaltijoista on kevään aikana hankittu sähköistä kokoushallintaa 

varten tablet-tietokoneet. Yhden laitteen hankintahinta on noin 550 euroa. 

Laitteita on hankittu tähän mennessä 34 kappaletta (ja seitsemän varalaitet-

ta). Muissa kuin varalaitteissa on kunnan hankkima mobiililiittymä, mikä 

on välttämätön sähköisen kokousjärjestelmän käytössä. Liittymällä voi olla 

yhteydessä yleisiin tietoverkkoihin muutoinkin. Laitteiden ehdoista ei ole 

erikseen päätetty. Tilintarkastaja on kehottanut päättämään asiasta. Nyt pi-

täisi päättää ehdoista ja mahdollisesta korvaamisesta ja korjaamisesta sekä 

mahdollisesta muusta kuin kokouskäytöstä aiheutuvista kustannuksista.   

 

Hankinnan lähtökohtana on ollut, että laitteet on tarkoitettu kunnan sähköi-

sen kokousjärjestelmän käyttöön. Luottamushenkilöt voivat tarvita laitteita 

luottamustoimen hoitamiseen tarkoitetun tiedon hankintaan. Pääsääntö on, 

että silloin, kun niitä käytetään em. tarkoitukseen, kunta vastaa aiheutuvista 

kustannuksista. Muista kustannuksista vastaa laitteen käyttäjä. Viranhalti-

joilla laitteet ovat tavanomaisia työvälineitä.  

 

Edellä olevan mukaisesti hankittujen tablettien käytön ja korvausten peri-

aatteista luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden osalta voitaisiin päättää, 

että laitteista ja liittymistä vastaa pääsääntöisesti kunta ja laitteissa olevista 

muista kuin sähköisen kokoushallinnan ohjelmista pääsääntöisesti käyttäjä. 

Laitteet on tarkoitettu ensisijassa sähköisen asiahallintajärjestelmän ja luot-

tamushenkilöiden luottamustoimen hoitamiseen tarvittavan tiedon hankin-

taan.  

 

Käytännössä joudutaan varmaan käsittelemään erilaisia vahinkotilanteita. 

Yleisperiaatteet olisi hyvä käydä läpi yleensä niin, että niitä voidaan sovel-

taa yksittäisiin tapauksiin. Periaatteena voisi olla, että jos laite katoaa tai 

särkyy, korvattavuuteen noudatetaan vahingonkorvauslain yleistä periaatet-

ta: kunta korjaa tai korvaa laitteen, jos vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti 

tai törkeällä huolimaattomuudella. Viimeksi mainituissa tapauksissa laitteen 

haltija on korvausvelvollinen. Merkitystä on myös sillä, missä laite katoaa 

tai vaurioituu tai kuka vahingon aiheuttaa. Jos vahinko tapahtuu omassa toi-

minnassa tai sen aiheuttaa joku muu kuin itse (esim. vaikkapa laite rikkou-

tuu tai katoaa vapaa-ajalla) siitä vastaa laitteen haltija, mutta jos vastaava 

tapahtuu luottamustoimen hoitamisessa (esim. laite putoaa vahingossa ko-

kouksessa lattialle) vauriosta vastaa kunta. Lähtökohtaisesti jonkun muun 

kuin laitteen haltijan aiheuttamasta vahingosta vastaa haltija.  
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Laitteet on palautettava luottamustoimen hoitamisen loputtua kuntaan. Jos 

laitetta ei palauteta, siitä peritään laitteen käypä arvo. Mahdolliset tulkinnal-

liset asiat korvauksista tai laitteen käytöstä tai käyttöoikeudesta ratkaistaan 

kunnanhallituksessa valtuutettujen, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsen-

ten osalta tai tarkastuslautakunnassa tarkastuslautakunnan jäsenten osalta.  

 

Atk-päällikkö on laatinut oheiset Luottamushenkilöiden ja henkilöstön tab-

let-laitteiden käyttöehtoja ja ohjeita -asiakirjan. Atk-päällikkö vastaa lait-

teiden käytöstä annettujen ohjeiden soveltamisesta tarvittaessa yhteistyössä 

kunnanjohtajan tai osastopäälliköiden kanssa.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää  

1. hyväksyä yllä olevat hallintojohtajan valmistelussa mainitut kunnan 

luottamushenkilöiden ja henkilöstön käyttöön annettujen tablettien käy-

tön ja korvausten periaatteet  

2. hyväksyä atk-päällikön laatiman luottamushenkilöiden ja henkilöstön 

tablet-laitteiden käyttöehdot ja ohjeet 

3. että em. ohjeita sovelletaan soveltuvin osin myös muihin mobiililaittei-

siin 

4. edellyttää, että tabletit kuitataan saaduiksi ja kuittaajat hyväksyvät  

em. periaatteet, ehdot ja ohjeet. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

Toimeksi:   atk-päällikkö 

Tiedoksi:   lautakunnat, kunnan henkilöstö 

Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

    puh. 0400 317 552  

__________ 

 

KHALL § 195 Hallintojohtaja 

 

 Uuden hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielimen varsinaisessa kokouk-

sessa voidaan käyttää sähköistä asiahallintajärjestelmää. Kokoukset voivat 

ovat myös sähköisiä kokouksia tai ennen kokousta voidaan käyttää 

sähköistä päätöksentekomenettelyä. Sähköiseen kokoukseen osallistutaan 

sähköisessä toimintaympäristössä. 

 

 Hallintosäännön 123 §:n 4 mom. mukaan kunnanhallitus tai sen nimeämä 

viranhaltija vastaa, että kaikki em. kokouksiin tarvittavat laitteet, järjestel-

mät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasalla ja tietoturvallisia lakien edel-

lyttämällä tavalla. Hallintojohtaja lienee luontevin henkilö, jonka kunnan-

hallitus voi nimetä em. viranhaltijaksi. Hän voi käyttää apuna atk-päällik-

köä. 
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 Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheis-

materiaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällainen menettely on ollut käytös-

sä jo vanhan valtuuston ja kunnanhallituksen aikana. 

 

 Uusille luottamushenkilöille hankitaan samanlaiset tabletit, jotka ovat van-

hoilla luottamushenkilöillä. Useat luottamustehtävistä pois jäävät luotta-

mushenkilöt ovat tiedustelleet mahdollisuutta lunastaa heidän käytössään 

oleva tabletti. Atk-päällikön mukaan hankintahinta (alv 0 %) on ollut viime 

vuonna 556 euroa. Nyt vastaavia käytettyjä laitteita myydään 240 - 320 eu-

ron hintaan. Hintaa määriteltäessä on huomattava, että laite joudutaan ns. 

nollaamaan ennen kuin se luovutetaan. Tähän on arvioitu menevän enintään 

tunnin työ. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että 

1. uusille luottamushenkilöille (valtuutetut, lautakuntien, jaostojen, johto-

kuntien ja tarkastuslautakunnan jäsenille) hankitaan samanlaiset 

 Apple-tabletit kuin vanhoilla luottamushenkilöillä 

2. tabletin voi lunastaa 350 (alv 0 %) euron hintaan ja mikäli sitä ei palau-

teta, laitteesta peritään tämä hinta 

3. hinta sisältää enintään yhden tunnin nollaustyön; tavanomaisen nollauk-

sen ylittävä työ laskutetaan tehtyjen tuntien mukaan 

4. muutoin laitteiden käytössä noudatetaan kunnanhallituksen 2.5.2016 hy-

väksymiä tablet-laitteiden käyttöehtoja ja ohjeita. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   atk-päällikkö 

  Tiedoksi:   lautakunnan, henkilöstö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Lähiliikunta-areenan siirtäminen Törmäsen koulun pihalta Ivalon ala-asteelle 

 

224/02.07.01/2017 

 

SIVLK § 46 Liikuntasihteeri 

 

 Törmäsen koulun piha-alueella sijaitsee lähiliikunta-areena. Areena on 

hyvä lisä koululaisten koulupäivän aikaiseen monipuoliseen 

liikkumiseen.Tämän vuoksi areenan uutta sijaintipaikkaa tulisi miettiä, jotta 

areenan käyttötarkoitus ja -aste olisivat mahdollisimman hyviä. Areenan 

siirtäminen uuteen paikkaan on edullisempaa, kuin vastaavan uuden 

rakentaminen. 

 

 Liikuntasihteeri ehdottaa, että lautakunta pohtii Törmäsen koulun 

lähiliikunta-areenan sijaintia ja käyttöastetta tulevaisuutta ajatellen. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Ehdotus tehdään kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. 

 

 Käsittely: 

 Keskusteltiin lähiliikunta-areenan sijoittamisesta. Mahdollisina 

sijoituspaikkoina esille tuli Ivalon ala-asteen piha, Saariselkä, esim. Siulan 

takana oleva alue, Sevettijärven koulu ja Sairaalantien varrella oleva tyhjä 

tontti, ns. Tapahtumatori. 

 

 Todettiin, että Sevettijärven koululla on jo vastaavanlainen lähiliikunta-

areena. 

 

 Osastopäällikön ehdotus:  
 Lautakunta päätti, että lähiliikunta-areenan sijoituspaikka on seuraavan 

järjestyksen mukainen: 

 1.  Ivalon ala-asteen koulun piha 

 2.  Saariselkä, Siulan takana oleva alue 

 3.  Sairaalantien tyhjä tontti, ns. Tapahtumatori 

 

 Liikuntasihteeri tarkistaa, onko lähiliikunta-areena mahdollista sijoittaa 

ensisijaisesti Ivalon ala-asteen koulun pihalle, jos ei, niin Saariselälle ja 

kolmanneksi Tapahtumatorille.  

 

 Päätös:  

  Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

 Toimeksi:     liikuntasihteeri, Ivalon ala-asteen koulun rehtori 

 Lisätietoja:  sivistysjohtaja Irja Seppänen, puh. 0400 131 231  

 

Kunnanjohtaja otti KuntaL 51 §:n mukaisesti tämän päätöksen 

kunnanhallituksen  käsittelyyn. Päätöstä ei toimeenpanna. 

 _______________ 
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KHALL § 196 Hallintojohtaja  

  

  Kunnanjohtaja on 23.5.2017 ilmoittanut ottavansa päätöksen Kuntalain 

92 §:n mukaisesti kunnanhallituksen käsittelyyn. Sivistyslautakunnalle on 

ilmoitettu, että päätöstä ei saa panna täytäntöön ja otto-oikeuden käyttämi-

sestä on tehtävä merkintä lautakunnan pöytäkirjaan.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää,  

1. merkitä tiedoksi otto-oikeuden käyttämisen 

2. todeta, että keskeneräisten tilaselvitysten vuoksi tulee ensisijaisesti  

selvittää mahdollisuus sijoittaa lähiliikunta-areena uuteen paikkaan 

Törmäsen kylän alueella ja että, lähiliikunta-areenan rakentaminen 

Ivalon ala-asteen alueelle selvitetään erikseen vuoden 2018 

talousarviovalmistelun yhteydessä 

3. että sivistyslautakunnan päätöstä ei panna täytäntöön ennen em. 

vaihtoehtoisen sijoittamispaikan selvittämistä Törmäsen kylän alueella 

ja että asia palautetaan valmisteluun. 

 

 Käsittely:  
  Kunnanhallitukselle jaettiin Törmäsen kyläyhdistys ry:n kirje. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   sivistyslautakunta 

  Tiedoksi:   taloussihteeri 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

      puh. 040 594 3253 

  __________ 
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Tolosen kuituosuuskunnan tilapäislainan hakemus 

 

241/02.05.01.02/2017 

 

KHALL § 197 Kunnanjohtaja  

  

  Tolosen kuituosuuskunta on toimittanut kuntaan 11.5.2017 oheisen 

26.4.2017 päivätyn hakemuksen 40 000 euron tilapäisestä lainasta. Lainan 

osuuskunta esittää nostettavaksi kahdessa 20 000 euron erässä ja niin, että 

toinen 20 000 euroa olisi varausta, jota käytettäisiin vain tarvittaessa. 

Hakemus on otsikoitu "Tolosentien kuituosuuskunnan väliaikaisen lainan 

hakemus". Osuuskunta esittää lainan takaisinmaksuajaksi maaliskuuta 

2018. Tolosen kyläyhdistykselle on vuonna 2015 myönnetty 20 000 euron 

suuruinen tilapäislaina, jonka se on maksanut takaisin.  

 

 Kunnanhallitus on antanut tilapäisiä lainoja kylien Leader-hankkeisiin 

mm. Keväjärven kyläyhdistykselle.  

 

Tolosen kyläyhdistys on saanut hankkeeseensa Lapin ELY-keskuksen 

myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on 

hyväksytty 120 267,00 euroa ja tukea 84 186,90 euroa. 

 

 Talousarvion rahoitusosassa on varattu 0,2 milj. euroa tilapäislainoitukseen 

maininnalla, että kunnanhallitus voi erillispäätöksillä antaa tilapäislainoja 

mahdollisiin kylien EU- ja muihin hankkeisiin. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää 

1. antaa Tolosen kuituosuuskunnalle 40 000 euron korottoman 

tilapäislainan kahdessa erässä niin, että toinen 20 000 euroa on varausta, 

joka maksetaan tarvittaessa. Laina on maksettava takaisin viimeistään 

31.3.2018  

2. että lainan myöntämisestä ja ehdoista päättää ja sopii Tolosen 

kuituosuuskunnan kanssa taloussihteeri. 

 

 Käsittely: 
Pentti Tarvainen poistui esteellisenä (yheisöjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Toni K. 

Laine.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   taloussihteeri 

  Tiedoksi:   Tolosen kuituosuuskunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  
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Keväjärven kyläyhdistyksen tiedustelu avustuksesta valokuituhankkeeseen 

 

226/02.05.01.02/2017 

 

KHALL § 198 Hallintojohtaja  

  

  Keväjärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja tiedustelee sähköpostillaan 

11.5.2017, onko kunnalla mahdollista antaa valokuituhankkeen selvitystä 

varten maksusitoumusta. Käytännössä kyse olisi siis avustuksen antamises-

ta. 

 

 Kunnanhallituksen talousarvion käyttösuunnitelmassa on varauduttu 5500 

eurolla kyläyhdistysten avustamiseen ja se riittää 500 euron kyläkohtaiseen 

avustamiseen. Tämän avustuksen saa myös Keväjärven kyläyhdistys. Ta-

lousarvion rahoitusosassa on varattu 0,2 milj. euroa lyhytaikaisiin tilapäis-

lainoihin. Määräraha on tarkoitettu annettavaksi kunnanhallituksen erillis-

päätöksellä mm. kylien EU- ja muihin hankkeisiin. Tolosen kyläyhdistys on 

saanut ja maksanut takaisin tällaisen lainan samaan tarkoitukseen, mihin 

Keväjärven kyläyhdistys hakee avustusta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Keväjärven kyläyhdistykselle, että kunnan 

talousarviossa ei ole varattu muita kuin valmistelussa mainittuja määräraho-

ja eikä kunta näin voi antaa avustusta kylän laajakaistahankkeeseen.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   Keväjärven kyläyhdistys  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kiinteistökehitys InLike Oy:n yhtiökokous 

 

269/02.00.01/2017 

 

KHALL § 199 Hallintojohtaja  

  

  Kiinteistökehitys InLike Oy:n yhtiökokous on kunnanhallituksen kokouk-

sen jälkeen erikseen sovittavana ajankohtana. Yhtiö on toimittanut kunnan-

hallitukselle oheiset yhtiökokousasiakirjat.    

 

 Yhtiökokousasiakirjoissa on 

1. toimitusjohtajan katsaus yhtiön vuoden 2016 toiminnasta 

2. yhtiön tasekirja 1.1. - 31.12.2016 sisältäen  

-  tuloslaskelman ja taseen 

-  tilinpäätöksen liitetiedot 

1. tilintarkastuskertomus. 

  

 Tilintarkastaja KHT, JHT Juha Väärälä toteaa tilintarkastuskertomuksessa 

9.5.2017 lausuntonaan mm., että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 

konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 

ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.  

 

 Toimitusjohtajan mukaan tilintarkastaja ei ole edellyttänyt rahoituslaskel-

maa joten sitä ei ole laadittu. 

 

 Yhtiön uusi toimitusjohtaja Samuli Mikkola esittelee asiaa kokouksen alus-

sa. 

 

 Käsittely: 

 Toimitusjohtaja Samuli Mikkola oli asiantuntijana klo 16.13-16.35. Kokous 

keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

   

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää 

1. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden vahvistaa tilinpäätöksen 

2. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden päättää tuloksen käsittelystä hal-

lituksen esityksen mukaisesti 

3. antaa yhtiökokousedustajalle oikeuden myöntää vastuuvapauden halli-

tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 

4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen valita hallitukseen kolme kunnan-

hallituksen nimeämää jäsentä 

5. merkitsee tietoonsa toimitusjohtajan esittelyn. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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  Toimeksi:   yhtiökokousedustaja 

  Tiedoksi:   Kiinteistökehitys InLike Oy 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Kalotin oppimiskeskus -säätiön vuosikokous  

 

270/02.00.01/2017 

 

KHALL § 200 Hallintojohtaja  

  

 Kalotin oppimiskeskus -säätiö on lähettänyt oheiset vuosikokousasiakirjat 

kunnanhallitukselle. Säätiön kokous on pidetty 23.5.2017.  

 

 Kokousmenettely säätiön kohdalla on toisenlainen kuin muiden yhteisöjen 

kohdalla, joiden asiat käsitellään konserniohjauksen takia ennen yhtiö- tms. 

kokousta. Säätiöasiamiehen mukaan tämä johtuu siitä, että säätiön 

sääntöjen 12 § on seuraava: ”Säätiön vuosiselvitys toimitetaan säätiön 

perustajalle (Inarin kunnalle) sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä, toiminta- 

ja tilintarkastuskertomukista on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä prh:lle, sekä Inarin kunnanhallitukselle, ilman tase-

erittelyä, kesäkuun loppuun mennessä."  

 

 Kunnan edustajina säätiön hallituksessa ovat Anu Avaskari, Raimo Parviai-

nen ja Satu Yliluoma. Lisäksi säätiön hallituksessa on kaksi Saamelaisalu-

een koulutuskeskuksen edustajaa. Säätiön asiamiehenä toimii kehittämis-

koordinaattori Marja Männistö.  

 

 Säätiön vuosikokousasiakirjoissa on vuodelta 2016 

 tasekirja sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot  

 toimintakertomus  

 tilintarkastuskertomus.  

 

 Tilintarkastajalla KHT, JHT Juha Väärälällä ei ole ollut huomautettavaa ja 

lausuntonaan tilintarkastaja esittää, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 

kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja että toi-

mintakertomus on oikein laadittu.  

 

 Säätiön asiamies Marja Männistö tulee ennen kokousta esittelemään säätiön 

tilinpäätöstä ja toimintaa. 

 

 Käsittely:  
 Säätiön asiamies Marja Männistö oli asiantuntijana kokouksessa klo 16.05-

16..12 Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi Kalotin oppimiskeskus -säätiön tilinpäätöksen  

2. merkitä tiedoksi säätiön asiamiehen selvityksen 

3. valita edustajat säätiön hallitukseen siihen asti, kun pidetään seuraava 

vuosikokous. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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 Käsittely: 
 Anu Avaskari poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Hallituksessa jatkavat entiset jäsenet (Anu Avaskari, Raimo Parviainen ja 

Satu Yliluoma) siihena asti, kun uudet nimetään.  

 

   Tiedoksi:   Kalotin oppimiskeskus -säätiö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552    

 __________ 
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Inarin kunnan edustaja LapIT:n yhtiökokouksessa 

 

287/07.02.02.00/2017 

 

KHALL § 201 Hallintojohtaja  

  

 Lapin IT:n yhtiökokous pidetään 21.6.2017 Rovaniemellä. Yhtiökokouskut-

su on ohessa. Yhtiökokouksessa valitaan hallitus uusien sääntöjen mukaan. 

Nykyisessä hallituksessa on ollut hallintojohtaja Pentti Tarvainen. Uuden 

hallituksen koko on aikaisempaa pienempi ja sinne pyritään saamaan 

ulkopuolinen asiantuntija. Inarin edustajaa hallitukseen tuskin tullaan 

valitsemaan, mutta jos sellainen on mahdollista, yhtiökokousedustajalle 

voitaneen antaa valtakirja esittää nykyistä hallituksen jäsentä jatkamaan 

yhtiön hallituksessa.  

 

  Kunnanhallituksen 4.3.2015 hyväksymän Inarin kunnan hyvän 

hallintotavan mukaan yhtiökokouksissa kunnanjohtaja edustaa, jollei toisin 

päätetä. Kunnanjohtajalle on tuolle päivälle sovittu toinen meno. Atk-

päällikkö Anssi Akujärvellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää valita LapIT:n yhtiökokoukseen Inarin kunnan 

edustajaksi atk-päällikkö Anssi Akujärven ja hän voi esittää yhtiön 

hallitukseen hallintojohtaja Pentti Tarvaista, jos se on mahdollista.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   LapIT, Anssi Akujärvi 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Uusi kirjastojärjestelmä eli Koha-Suomi Oy:öön liittyminen / yhtiökokousedustaja 

 

515/07.03.02/2016 

 

SIVLK § 72 Kirjastotoimenjohtaja 

 

 Koha avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä on käytössä 

maailmanlaajuisesti useissa yleisissä ja tieteellisissä kirjastoissa. 

Ensimmäisenä Suomessa sen otti käyttöön Joensuun seutukirjasto 

kesäkuussa 2014 ja nyt siihen ovat liittymässä kaikki Lapin läänin kunnat. 

 

 Suomessa Kohan käyttöönottoa on selvitetty OKM:n rahoittamassa, 

Mikkelin kaupunginkirjaston hallinnoimassa, Kohti Kohaa-hankkeessa. 

Muut mukanaolijat ovat Kouvolan kaupunginkirjasto / KYYTI -kirjastot, 

Oulun kaupunginkirjasto / OUTI -kirjastot, Rovaniemen kaupunginkirjasto 

- Lapin maakuntakirjasto / Lapin kirjastot ja Turun kaupunginkirjasto -

Varsinais-Suomen maakuntakirjasto. 

 

 Hankkeen toimijat ovat perustaneet Koha-Suomi Oy:n ylläpitämään Koha-

kirjastojärjestelmää ja vastaamaan sen kehittämisestä. Yritys on 

omistajakuntien kirjastojen hallinnassa eikä sen tavoitteena ole tuottaa 

voittoa. Yhtiön kotipaikka on Mikkelin kaupunki. 

 

 Yhtiön osakepääoma on 0,11 €/asukas. Osakkeen merkintähinnasta 0,01 

euroa/asukas sijoitetaan osakepääomaan ja 0,10 euroa/asukas vapaan oman 

pääoman rahastoon. Inarin kunnan asukasmäärä (31.12.2015) on 6 805 

henkilöä, joten kunnan osuus osakepääomasta tulisi olemaan 748,55 euroa. 

 

 Koha-Suomi Oy:n toiminnasta aiheutuvat kiinteät menot ovat vuositasolla 

0,26 euroa/asukas. Kohaan liittymisellä saavutetaan huomattavia 

kustannussäästöjä nykyiseen kaupalliseen järjestelmään verrattuna. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Lautakunta päättää, että Inarin kunnankirjasto liittyy Koha-Suomi Oy:öön 

ja ostaa yhtiön osakkeita hintaan 0,11 euroa/asukas. 

 

 Päätös: 

 Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 Toimeksi: kirjastotoimenjohtaja 

 Tiedoksi: taloussihteeri 

 Lisätietoja: sivistysjohtaja Irja Seppänen, p. 0400 131 231 

 

KHALL § 202 Sivistysjohtaja 

 

 Koha-Suomi Oy:n keskeisistä asioista, kuten tilinpäätöksestä, tilintarkastus-

kertomuksesta, hallituksen jäsenten määrästä, jäsenistä ja puheenjohtajasta, 

päätetään yhtiökokouksessa. Koha-Suomi Oy:n yhtiökokoukseen on oikeus 
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osallistua osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajan määräämällä edusta-

jalla. Kunnan äänimäärä perustuu osakemäärään, joka on suhteessa kunnan 

asukaslukuun. Kunnan äänimäärä on sama kuin sen osakemäärä. Osakkeen-

omistajien varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.6.2017 Mikkelissä. 

Koha-Suomi Oy:n hallitus pyytää 22.5.2017 päivätyllä sähköpostiviestillä 

Inarin kuntaa nimeämään kunnan edustajan yhtiökokoukseen. 

 

 Hallintojohtaja  

  

 Kunnanhallituksen 4.3.2015 hyväksymän Inarin kunnan hyvän 

hallintotavan mukaan yhtiökokouksissa kunnanjohtaja edustaa, jollei tosin 

päätetä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Kunnanhallitus päättää, että Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa Inarin 

kunnan edustajana voi olla kirjastotoimenjohtaja Eija Leivo. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   kirjastotoimenjohtaja, sivistysjohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552    

 __________ 
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Kunnan lausunto luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain 

väliaikaisesta muuttamisesta - toisen kotimaisen kielen kokeilu 

 

188/00.04.00/2017 

 

KHALL § 203 Hallintojohtaja  

  

  Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) pyytää mm. kunnilta 25.4.2017 kun-

taan saapuneella kirjeellä luonnoksesta Hallituksen esityksestä Eduskunnal-

le laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta - toisen kotimaisen 

kielen kokeilu. Linkki hallituksen esitykseen on lisätty sähköiseen asiahal-

lintajärjestelmään. Lausunto pyydetään viimeistään 5.6.2017. 

 

 Oheinen sivistysjohtajan laatima lausunto on toimitettu OKM:ään 

31.5.2017. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus hyväksyy OKM:ään toimitetun lausunnon kunnan lausun-

noksi otsikossa mainitussa asiassa.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Lausunto luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston 

päätökseksi 

 

221/00.04.00/2017 

 

KHALL § 204 Tekninen johtaja 

 

Ympäristöministeriö pyytää mm. Inarin kunnan lausuntoa luonnoksesta val-

takunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätök-

seksi. Lausuntopyyntö on ohessa. 

Luonnos valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisista alueidenkäyttöta-

voitteista on ohessa. Lausunnolla oleva aineisto on luettavissa sähköiseen 

kokousjärjestelmään laitetun linkin kautta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n mukaan 

Lain yleinen tavoite 

Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että sii-

nä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, ta-

loudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 

Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmiste-

luun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus 

sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 

Saman lain 22 §:n mukaan 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: 

1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kan-

sainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; 

2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai 

3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen 

taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on otettava huomioon tä-

män lain yleiset tavoitteet ja 5 §:ssä säädetyt alueiden käytön suunnittelun tavoit-

teet. 

 

Luonnoksessa  valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista on määritelty viisi kokonaisuutta: 

 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
 

Alueidenkäytöllä edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja 

hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoi-

maa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yri-

tystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttävälle riittävälle 

ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Alueidenkäytöllä luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle 

yhdyskuntakehitykselle tukeutuen ensisijaisesti olemassa olevaan rakentee-

seen. 
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Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saata-

vuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyn, pyöräilyn ja joukko-

liikenteen hyödyntämismahdollisuuksia sekä viestintä-, liikkumis- ja kulje-

tuspalveluiden kehittämistä. 

 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan 

saavutettavuuden, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta tarkoi-

tuksenmukaisesti. 

 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 
 

Alueidenkäytöllä edistetään valtakunnallisten liikennejärjestelmien toimi-

vuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liiken-

neyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuo-

tojen  ja -palveluiden yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille 

sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 

 

Alueidenkäytössä turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittä-

vien liikenne- ja viestintäyhteyksienjatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet 

sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoase-

mien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 

 

3. Terveellinen ja turvallinen ympäristö 
 

Alueidenkäytössä varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmaston-

muutoksen vaikutuksiin. 

 

Alueidenkäytöllä ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta 

aiheutuvia terveyshaittoja. 

 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toiminto-

jen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri 

etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset ja niitä palvelevat 

kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toi-

mintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

 

Alueidenkäytössä otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden 

tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan 

niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

 

 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
 

Alueidenkäytössä huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriym-

päristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Alueidenkäytöllä 

edistetään luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvok-

kaiden aluekokonaisuuksien säilymistä. 
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Alueidenkäytöllä luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä ediste-

tään luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiden 

aluekokonaisuuksien säilymistä. 

 

Alueidenkäytöllä luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä ediste-

tään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Alueidenkäytössä huolehdi-

taan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien viljely- ja metsäalueiden 

säilymisestä. 

 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 

Alueidenkäytössä varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edel-

lyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat pyritään sijoitta-

maan ensisijaisesti suuriin yksiköihin. 

 

Alueidenkäytössä turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta mer-

kittävien voimajohtojen ja kaukokujettamiseen tarvittavien kaasuputkien 

linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa 

hyödynnetään ensisijassa olemassa olevia johtokäytäviä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että sillä ei ole luonnoksesta  

valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

mitään huomautettavaa. 

 

 Päätös:  

 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

 Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

    puh. 0400 317 552 

  __________ 
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Lausunto Inarijärven osayleiskaavasta jätetyistä valituksista, valtuuston päätöksen 

täytäntöönpanon keskeyttäminen eräiltä osin ja kaavan määrääminen voimaan muilta osin 

 

554/10.02.02/2012 

 

KHALL § 205 Tekninen johtaja 

Liite 1 

Valtuuston päätöksestä on jätetty Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kolme 

valitusta; Inarin Luonnonystävät ry, Inarijärvi-yhdistys ry ja Anne Harju. 

Valitukset ohessa.  

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää hankkimaan valtuuston lausunnon 

tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lau-

sunnon oheisten valitusten johdosta. Lausunto alkuperäisine asiakirjoineen 

on palautettava hallinto-oikeuteen viimeistään 7.7.2017. 

 

Valitukset voi kiteyttää seuraavasti: 

 

Inarin Luonnosystävät ry 

 

1. Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. 

 

2. Toissijaisesti yhdistys vaatii kaavamerkintöjen MP, MPU, MPY ja sa-

malla kaavamerkintöjen muuttamista vastaamaan aiemmin voimassa olevia 

kaavamerkintöjä, ja samalla vastaamaan Inarin kunnanhallituksen päätök-

sen 20.2.2017 § 55 velvoitteita Inarin kunnanhallituksen 18.4.2017 § 131 

edellyttämällä tavalla. 

 

Kommentti: Toissijainen vaatimus on toteutettavissa siten, että kunnanhalli-

tus esittää ranta-alueiden ja Pielpaniemen ja Pielpajärven alueen valtion M-

alkuisten kaavamerkintöjen kumoamista. Mainittujen kaavamerkintöjen ku-

moutuessa voimaan jää vanhan kaavan kaavamerkinnät mainituilla alueilla. 

Kartat liitteenä 1. 

 

Inarijärvi-yhdistys ry 

 

1. Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. 

 

2. Toissijaisesti karttalehti 1 (Juutua) on poistettava ja palautettava uuteen 

valmisteluun. (Perustelutekstissä vaatimus kohdistuu Pielpaniemen ja Piel-

pajärven alueeseen samoin kuin Inarin luonnonystävien valitus). 

 

Kommentti: Toissijainen vaatimus toteutettavissa samalla tavalla kuin Ina-

rin Luonnonystävät ry:n valitus. 

 

Anne Harju 

 

1. Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. 
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2. Kunnanvaltuuston päätös on palautettava ainakin kaavakartalla 1 (Juu-

tua) Pielpaniemen ja Pielpajärven ympäristön osalta uuteen käsittelyyn. 

 

Kommentti: Valitus on pääpiirteissään saman sisältöinen kuin Inarijärvi-yh-

distys ry:n valitus. Toissijainen vaatimus toteutettavissa samalla tavalla 

kuin Inarin Luonnonystävät ry:n ja Inarijärvi-yhdistys ry:n valitus. 

 

Voimassa olevassa Inarijärven osayleiskaavassa valtion omistamat rannat 

on merkitty merkinnällä MU: Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoi-

lun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. Metsätaloushakkuita ja muita ympäristö-

kuvaa olennaisesti muuttavia toimenpiteitä ei 135 §:n mukaan sallita. Muu kuin 

luontais- ja niiden sivuelinkeinojen kannalta välttämätön rakentaminen on 31 §:n 

mukaan kielletty. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan Kunnanhallitus voi valitusajan 

kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saa-

nut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei 

voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valit-

tajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuk-

sen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muu-

toksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

 

Käsittely: 
Anu Avaskari ja Maire Puikko poistuivat esteellisinä (intressijäävi) asian 

käsittelyn ja päätöksenton ajaksi.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oi-

keudelle Inarijärven osayleiskaavasta tehdyistä valituksista seuraavaa: 

Yleiskaavaehdotukseen päätöksenteon yhteydessä tehdyt muutokset eivät 

ole muuttaneet yleiskaavan sisältöä eikä yleiskaavan vaikutuksia ympäris-

töön. Valtuuston päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei 

ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös muutoinkaan ole lainvastainen 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää  

1. todeta, että M-alkuinen kaavamerkintä voidaan kumota liitekarttojen 

mukaisilla valtion omistamilla ranta-alueilla sekä Pielpajärven ympäris-

tössä; näillä alueilla jää voimaan voimassa olevan yleiskaavan merkin-

nät ja määräykset  

2. määrätä muilta osin Inarijärven osayleiskaavan tulemaan voimaan 

MRL 201 §:n mukaisesti 

3. antaa 2. kohdan mukaisen päätöksen tiedoksi valittajille ja Pohjois-Suo-

men hallinto-oikeudelle. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

________ 
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Ivalon taksiaseman maapohjan vuokraoikeuden jatkaminen 

 

289/10.00.02.01/2017 

 

KHALL § 206 Tekninen johtaja 

Liite 2 

 Ivalon Taksit Oy hakee jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun saakka Ivalon tak-

siaseman maanvuokrasopimukselle. Alkuperäinen maanvuokrasopimus on 

tehty viideksi vuodeksi tavoitteella, että uusi taksiasema rakennetaan silloi-

selle linja-autoasemalle. Linja-autoaseman siirryttyä toisaalle, uuden taksi-

aseman sijoittaminen on palautunut uuteen pohdintaan. 

 

 Vuokranmäärityksen perusteissa ei ole tapahtunut muutosta voimassa ole-

vaan vuokrasopimukseen nähden. Kartta ja vuokrahintalaskelma liitteenä 

2.' 

 

 Käsittely: 
 Marko Katajamaa poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää jatkaa Ivalon taksiaseman vuokrasopimusta vuoden 

2020 loppuun saakka entisin ehdoin. 

 

 Toimeksi:    tekninen johtaja  

  Tiedoksi:    hakija,  

      tekn. os. / hallintosihteeri, suunnitteluavustaja  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Rakennusaikaisen varastoalueen vuokraaminen: Janne ja Anne Seurujärvi 

 

288/10.00.02.04/2017 

 

KHALL § 207 Tekninen johtaja 

 

 Janne ja Anne Seurujärvi ovat pyytäneet saada vuokrata 31.5.2018 saakka 

20 m x 35 m suuruisen alueen omistamansa Ivalon asemakaavan mukaisen 

tontin 408/1 vierestä entistä peltomaata. Aluetta tultaisiin käyttämään oma-

kotitalon rakentamisen aikana varastoalueena. Vuokra-ajan umpeuduttua 

hakijat siivoavat alueen. Hakemus ja kartta ovat ohessa.  

 

 Varastoalueen vuosivuokra voisi olla samaa yksikkötasoa kuin viimeaikoi-

na vuokratut teollisuustontit. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää vuokrata haetun alueen varastoalueeksi 31.5.2018 

saakka hintaan 134,06 euroa. Vuokralainen siivoaa alueen vuokraoikeuden 

päättyessä. 

 

 Toimeksi:    tekninen johtaja  

  Tiedoksi:    hakija,  

      tekn. os. / hallintosihteeri, suunnitteluavustaja  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Määräaikainen tonttihakemus koiratarhalle: Lintumaan teollisuusalue 

 

281/10.00.02.01/2017 

 

KHALL § 208 Tekninen johtaja 

 

 Susanna Saarijärvi hakee liitteenä olevaa 2550 m² aluetta vuokralle vuoden 

määräajaksi koirien pitämistä varten. Hakijalla on 14 rekikoiraa.  

Hakemus ja kartta ohessa. 

 

 Hakija on määräaikaisessa työsuhteessa joka päättyy vuoden 2017 lopussa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää vuokrata esitetyn alueen 30.6.2018 saakka hintaan 

448,38 euroa. 

  

 Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:  

 Kunnanhallitus siirtää asian lisäselvityksiä varten (esim. onko tarpeen 

kuulla naapureita, paikkavaihtoehdot, laajempi kartta). 

 

 Päätös: 
 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen. 

 

 Toimeksi:    tekninen johtaja     

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Maanmyyntitarjous: 148-403-15-53 

 

376/10.00.01.00/2013 

 

KHALL § 209 Tekninen johtaja 

Liite 3 

 Kunnanhallitus on 25.8.2014 § 322 päättänyt ostaa tilasta 148-403-15-53 

Ivalon asemakaavan mukaisia yleisiä alueita yhteensä 7 883 m². Päätös 

ohessa ja kartta liitteenä 3. 

 

 Kauppa kariutui myöhemmin myyjästä johtuvista syistä. 

 

 Tilan perinyt uusi omistaja on esittänyt kaupan viemistä loppuun entisillä 

ehdoilla. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää ostaa tilasta 148-403-15-53 tarjotut Ivalon asema-

kaavan mukaiset yleiset alueet yhteensä 7 883 m² hintaan 7 883 euroa. 

 

 Toimeksi:    tekninen johtaja  

  Tiedoksi:    tarjouksen tekijä 

      tekn. os. / hallintosihteeri, suunnitteluavustaja,  

      taloussihteeri  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Maanostotarjous: Pikku-Petsamon metsästäjät ry 

 

290/10.00.00/2017 

 

KHALL § 210 Tekninen johtaja 

Liite 4 

 Pikku-Petsamon metsästäjät ry on pyytänyt saada ostaa Kotsamojärvellä 

olevan vuokraoikeudella hallitsemansa tontin. Kartta liitteenä 4. 

 

 Samalta kantatilalta on myyty vuonna 2012 Koppelon Erämiehet ry:lle tont-

ti hintaan 8 419,35 euroa. Elinkustannusindeksillä korjattu tämän päivän 

hinta olisi 8 826,59 euroa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää myydä Pikku-Petsamon metsästäjät ry:lle Kotsamo-

järvellä olevan n. 2500 m² suuruisen tontin hintaan 8 826,59 euroa. 

 

 Toimeksi:    tekninen johtaja  

  Tiedoksi:    hakija,  

      tekn. os. / hallintosihteeri, suunnitteluavustaja,  

      taloussihteeri  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Suunnittelutarveratkaisu: Ari Kauttu 

 

295/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 211 Tekninen johtaja 

Liite 5 

 Rakennushanke 
 Ari Kauttu hakee suunnittelutarveratkaisua rakentaakseen 150 k-m² suurui-

sen omakotitalon sekä tavanomaiset talousrakennukset tilalle Palotupa 148-

409-26-10. Tilan pinta-ala on 2302 m². Kartta liitteenä 5.  

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 
 Suunnittelutarve on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä: Suun-

nittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyt-

tämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai 

viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. 

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakenta-

miseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista 

lupamenettelyä laajempaa harkintaa. 

Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa 

suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa 

suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen 

tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai 

rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on 

voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. 

Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tässä pykälässä tarkoitetulla suunnittelu-

tarvealueella säädetään 137 §:ssä. 

Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään 72 §:ssä. 

 Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueelle on säädet-

ty maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä: Sen lisäksi, mitä rakennusluvan 

edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoite-

tulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että 

rakentaminen: 

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 

2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kult-

tuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon 

tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentin es-

tämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen 

laajentamiseen.  

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan 

merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 

muita vaikutuksia. 

Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslu-

pamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomai-

nen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.6.2004-476
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Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkais-

taessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä 

ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkea-

mismenettelystä. 

 

 Asian esittely 

 Hanke sijoittuu Törmäsen kylään Lentokentän tien varteen. Alueelle on 

muodostunut taaja.-asutusta, mutta alueella ei ole asemakaavaa. Lisäksi 

hanke sijoittuu alueelle, jolla tulvan vaikutukset tulee selvittää. Lapin ELY-

keskus on ilmoittanut, että rakennuspaikan kohdalla 1/100a tulvakorkeus on 

N60 + 125,23 metriä, mikä tarkoittaa, että piha alue tulee ylittää mainittu 

korkeus ja kastuvat rakenteet tulee ylittää tason N60 +125,73 metriä. 

 Ivalon alueen yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaisen alueen laaje-

nemisalueeksi. Hanke on yleiskaavan mukainen. 

 

 Päätöksen perustelut 
 Hanke on pääosin kumotun yleiskaavan mukainen. Kumotussa yleiskaavas-

sa hankkeen soveltuvuus alueelle on selvitetty. Jätetyt muistutukset eivät 

vastusta hanketta, mutta edellyttävät hankkeen toimijoita toimenpiteitä, jot-

ka ratkaistaan ympäristöluvassa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää, että Ari Kautun vireillä oleva rakennushanke täyt-

tää MRL 137 §:n määrittelemät rakennusluvan erityisistä edellytyksistä 

edellyttäen että tulvan uhka otetaan huomioon rakennusluvassa.. 

   - - - 

 

MRL 137 §:n mukaan kunnan tulee toimittaa suunnittelutarveratkaisu tie-

doksi alueelliselle ELY-keskukselle.   

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

  Tiedoksi:    rakennusvalvonta  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Suunnittelutarveratkaisu: Wilderness Safaris Saariselkä Oy 

 

164/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 212 Tekninen johtaja 

Liite 6 

 Rakennushanke 
 Wilderness Safaris Saariselkä Oy hakee suunnittelutarveratkaisua raken-

taakseen 40 kpl revontulikotia yhteensä 1160 k-m², lepo- ja taukotilaraken-

nuksen 48 k-m², safaritalon 350 k-m², saunat 150 k-m² yhteensä 1708 k-m². 

Rakennuspaikka muodostuu Saariselän yleiskaavan mukaisesta korttelista 

RM 3-6. Aluelle on aikaisemmin rakennettu vastaavaan toimintaan tiloja 

1496 k-m². Kartta liitteenä 6.  

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 
 Suunnittelutarve on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä: Suun-

nittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyt-

tämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai 

viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. 

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakenta-

miseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista 

lupamenettelyä laajempaa harkintaa. 

Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa 

suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa 

suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen 

tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai 

rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on 

voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. 

Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tässä pykälässä tarkoitetulla suunnittelu-

tarvealueella säädetään 137 §:ssä. 

Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään 72 §:ssä. 

Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueelle on säädet-

ty maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä: Sen lisäksi, mitä rakennusluvan 

edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoite-

tulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että 

rakentaminen: 

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 

2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kult-

tuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon 

tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentin es-

tämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen 

laajentamiseen.  

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan 

merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 

muita vaikutuksia. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.6.2004-476
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Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslu-

pamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomai-

nen. 

Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkais-

taessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä 

ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkea-

mismenettelystä. 

 

 Asian esittely 

 Hanke sijoittuu Saariselän yleiskaavan mukaiselle korttelille RM 3-6: Mat-

kailun ohjelmapalvelualue. Kaavamääräyksien mukaan alue on Saariselän 

keskustaan liittyvä ohjelmapalvelualue esim. kelkkayrityksille tai muulle 

paljon tilaa vievälle ohjelmatoiminnalle. Alueelle voidaan rakentaa toimin-

taan liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle voidaan sijoittaa kara-

vaanaritoimintaa. Alueelle ei saa rakentaa loma-asuntoja. Alueen raken-

nusoikeus on 10000 k-m². 

  

 Alueelle on vireillä asemakaavan laatiminen osana Saariselän varastoalueen 

asemakaavan laadintaa. Alueen rakentuminen lisää liikennettä Saariselän 

keskustaan. Tämä yhdysliikenne risteää valtatie 4:n kanssa, mikä tulee rat-

kaista asemakaavassa. Saariselän yleiskaavassa yhteystarve on osoitettu vt 

4:n alitse.  

 Alustavissa keskusteluissa Lapin ELY-keskuksen johtaja Jaakko Ylinampa 

on todennut, että mahdollinen vt 4:n alikulku jää kunnan kustannettavaksi. 

Alikulun rakentamiseen on mahdollista saada EU-tukea. 

 

 Päätöksen perustelut 
 Hanke on yleiskaavan mukainen.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää, että Wilderness Safaris Saariselkä Oy:n vireillä ole-

va rakennushanke täyttää MRL 137 §:n määrittelemät rakennusluvan erityi-

sistä edellytyksistä. 

 

MRL 137 §:n mukaan kunnan tulee toimittaa suunnittelutarveratkaisu tie-

doksi alueelliselle ELY-keskukselle.  

 

Käsittely: 

Maire Puikko poistui esteellisenä (intressijäävi) käsittelyn ja päätöksenteon 

ajaksi.   

 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

   

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

  Tiedoksi:    rakennusvalvonta  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Poikkeamislupahakemus: Sverloff Kari 

 

256/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 213 Tekninen johtaja 

Liite 7 

 Rakennushanke 
 

 Kari Sverloff  hakee poikkeamislupaa tilalle Jaakonkenttä 148-406-48-1.  

Hakijan tarkoituksena on rakentaa tilalle n. 80 k-m² suuruinen 1½-kerroksi-

nen lomarakennus, 18 m² suuruinen varasto ja 10 m² suuruinen sauna. Ra-

kennuspaikka sijaitsee Sevettijärven rannalla.  Kartta liitteenä 7. 

 

 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 on vanha kolttatila, joka sijaitsee 

Sevettijärven rannalla. Hakemuksen yhteydessä on tarkoitus purkaa tilalla 

oleva vanha vuonna 1949 rakennettu huonokuntoinen asuinrakennus. 

 

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

kemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetus-

ta 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 saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 

  

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

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

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

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

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

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

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Kysymyksessä on vanhan rakennetun pihapiirin uudelleen rakentaminen, 

jossa ei muodostu uutta rakennuspaikkaa. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoi-

tukselle eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. 

 

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,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Poikkeamislupahakemus: Peuravirta Ninni-Katariina 

 

170/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 214 Tekninen johtaja 

Liite 8  

 Rakennushanke 
 

 Ninni-Katariina Peuravirta hakee poikkeamislupaa rakentaakseen 32 k-m² 

suuruisen lomarakennuksen omistamalleen tilalle Ninni 148-408-3-22. 

Kartta liitteenä 8. 

 

 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 Sarmivuonon rannalla 

entisellä peltoalueella. Tilan alueella on ennestään rantasauna, venevaja, lii-

teri ja lato, jotka ovat asuinkentän vanhoja rakennuksia. Päärakennus on 

tarkoitus rakentaa 27,4 m päähän rantaviivasta. Inarijärven yleiskaavassa 

päärakennuksen vähimmäisetäisyys rantaviivasta on 30 m. 

 

Ivalon alueen yleiskaavassa tilalle oli laskennallisesti osoitettu yksi uusi ra-

kennuspaikka. 

 

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

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

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

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

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

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

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

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

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hanke sijoittuu vireillä olevan Ivalon alueen yleiskaavan alueelle. 

Valtuusto on hyväksynyt mainitun yleiskaavan 16.9.2010 § 54, mutta 

hallinto-oikeus on kumonnut kaavan hakemuksen kohteen osalta. 

Kumoamisperuste ei liittynyt vireillä olevaan hankkeeseen. Valtuuston 

hyväksymässä, mutta hallinto-oikeuden kumoamassa yleiskaavassa tilalle 

oli osoitettu yksi uusi lomarakennuspaikka. 

 

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

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

pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen 

rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava 

rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-

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

jaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

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

jennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, 

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

pyytäneet. 

 

 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen. 

 

  

 Päätös:  

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

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Poikkeamislupahakemus: Korteniemi Tuuli ja Juho 

 

294/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 215 Tekninen johtaja 

Liite 9  

 Rakennushanke 
 

 Juho ja Tuuli Korteniemi hakevat poikkeamislupaa tilalle Patoniemi 148-

402-56-1 rakentaakseen n. 80 k-m² suuruisen omakotitalon. Rakennus on 

tarkoitus toteuttaa puolitoistakerroksisena. Kartta liitteenä 9. 

 

 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 Inarin Nikulanperällä 

Inarijärven rannalla. Hakijat ovat ostamassa n. 1.5 ha määräalaa tilasta Pato-

niemi 148-402-56-1. Myyjä on antanut poikkeamisen hakemiselle 

valtakirjan. 

Hanke sijoittuu alueelle, jolle on vahvistettu Inarijärven osayleiskaava 

1.3.1996. Yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi 

AP.  

Valtuuston 16.3.2017 § 8 hyväksymässä Inarijärven osayleiskaavassa alue 

on osoitettu kylätaajama-alueeksi AT. Valtuuston päätöksestä on valitettu, 

joten päätös ei ole vielä lainvoimainen. 

 

Emätilalla RN:o 56 on rantaviivaa tässä palstassa 900 m. Alueelle on muo-

dostunut kaksi rakennuspaikkaa ja nyt vireillä oleva hanke muodostaa kol-

mannen rakennuspaikan. 

 

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

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

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

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 

  

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

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

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

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

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

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

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hanke sijoittuu Inarijärven osayleiskaavan alueelle, joka on vahvistettu 

1.3.1996. Yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi. Han-

ke on yleiskaavan mukainen.  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden Inarijärven 

osayleiskaavaehdotuksen 16.3.2017 § 8. Yleiskaavaehdotuksessa alue on 

osoitettu kylätaajama-alueeksi. Hanke on yleiskaavaehdotuksen mukainen. 

Valtuuston päätöksestä 16.3.2017 § 8 on tehty kolme valitusta, jotka eivät 

kohdistu nyt kysymyksessä olevalle alueelle. 

Ranta-alueiden loma-asutusta koskevat yleis- ja asemakaavan erityiset si-

sältövaatimukset on todettu maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä. 

Hanke ei aiheuta MRL 171 §:ssä mainittuja seuraamuksia. 

 

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. 
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 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: 

 Maire Puikko poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

   

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

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

 __________  
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Poikkeamislupahakemus: Partakon Revontulet Oy 

 

244/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 216 Tekninen johtaja 

Liite 10 

 Rakennushanke 
 

 Partakon Revontulet Oy/Olavi Kailari hakee poikkeamislupaa tilalle Rauha-

la 148-410-3-19 rakentaakseen loma-asunnon oheisrakennuksineen kuiten-

kin enintään 200 k-m². Kartta liitteenä 10. 

 

 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 Inarijärven rannalla Par-

takonselän ranta-alueella. Rakennuspaikka on osoitettu Inarijärven osayleis-

kaavaehdotuksessa, joka on hyväksytty Inarin kunnan valtuustossa 

16.3.2017 § 8. Valtuuston päätöksestä on tehty hallinto-oikeuteen kolme va-

litusta, joten yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. 

 

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

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 

§:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 

  

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

mispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä 

määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

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

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, 

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

ta muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan 

muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa 

tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

 

Päätöksen perustelut 
 

Poikkeamishakemuksen kohteena oleva hanke on valtuuston 16.3.2017 § 8 

hyväksymän Inarijärven osayleiskaavaehdotuksen mukainen. Valtuuston 

päätöksestä on valitettu, mutta valitukset eivät kohdistu nyt hakemuksen 

kohteena olevaan hankkeeseen. 

 

Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu Inarijärven osayleiskaavaproses-

sin aikana. 

 

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

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

on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen ra-

kennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava ra-

kennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän 

kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaa-

mosta, 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.  

 

 Käsittely: 
 Maire Puikko poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  
  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  
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  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  
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Poikkeamislupahakemus: Oy Erähotelli Nellim Ltd 

 

293/10.03.00.01/2017 

 

KHALL § 217 Tekninen johtaja 

Liite 11 

 Rakennushanke 
 

 Oy Erähotelli Nellim Ltd hakee poikkeamislupaa tilalle Lapinleuku 148-

405-4-13 rakentaakseen ravintolan laajennuksen 122 k-m², majoitusraken-

nuksen 492 k-m², 3 kpl majoitusrakennusta a 226 k-m² yhteensä 678 k-m² 

sekä 6 kpl majoitusrakennusta a 98 k-m² yhteensä 558 k-m². Lisäksi uudis-

tetaan vanha rantasauna 40 k-m². Edellä kuvattujen rakennuskohteiden yh-

teen laskettu kerrosala on 1920 k-m². Kartta liitteenä 11. 

 

 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 Veskoniemen pohjois-

puolella Inarijärven rannalla. Tilalla toimii vanha matkailuyritys nimeltään 

Lapinleuku. Hakijan tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintaa rakenta-

malla lisää majoitustiloja ja laajentamalla ravintolaa. 

Hanke sijoittuu alueelle, joka on voimassa olevassa Inarijärven osayleiskaa-

vassa osoitettu loma-asuntoalueeksi RA. Voimassa oleva Inarijärven yleis-

kaava on vahvistettu 1996. 

 

Valtuuston 16.9.2010 § 54 hyväksymässä Ivalon alueen yleiskaavassa alue 

on osoitettu kyläalueeksi AT. Valtuuston päätös on kumottu hallinto-oikeu-

dessa kolmen karttalehden osalta, mutta kaavan kumoutuminen ei johtunut 

nyt hakemuksen kohteena olevan alueen kaavamääräyksistä. 

 

Hanke on kumoutuneen yleiskaavaehdotuksen mukainen. 

 

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

kemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetus-

ta 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 saavutta-

mista; tai 



Inarin kunta Pöytäkirja 12/2017 548 

 

Kunnanhallitus § 217 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 

  

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

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

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

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

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

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

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hanke sijoittuu alueella, jonka voimassa oleva yleiskaava on vanhentunut. 

Alueelle on hyväksytty uusi yleiskaava 16.9.2010 § 54, mutta mm. hank-

keen aluetta käsittelevä karttalehti on kumottu. Kumoamisperuste ei perus-

tunut nyt kysymyksessä olevan hankkeen kaavamääräyksiin. Hanke on 

16.9.2010 § 54 hyväksytyn valtuuston päätöksen 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 

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. 
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 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.  

 

 Käsittely: 
 Maire Puikko poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  
  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________  

 



Inarin kunta Pöytäkirja 12/2017 550 

 

Kunnanhallitus § 218 05.06.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sivistysjohtaja Irja Seppäsen irtisanoutuminen, viran ja viransijaisuuden haettavaksi 

julistaminen 

 

KHALL § 218 Hallintojohtaja  

  

  Sivistysjohtaja Irja Seppänen on 31.5.2017 päivätyllä oheisella kirjeellään 

irtisanoutunut Inari kunnan sivistysjohtajan virasta niin, että hänen viimei-

nen virassaolopäivä on 31.7.2017. Hallintosäännön 54 §:n mukaan viran-

haltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen 

ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.  

 

 Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 40 §:n mukaan viranhaltijan irtisa-

noessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos vi-

ranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Hallintosäännön 42 §:n mukaan 

valtuusto päättää mm. sivistysjohtajan valinnasta.  

 

 Hallintosäännön 17 §:n mukaan sivistysjohtaja on sivistyslautakunnan alai-

sen sivistysosaston toimialajohtaja.  

 

 Hallintosäännön 41 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi 

virkasuhteeseen ottava viranomainen paitsi silloin, kun päättäminen asiasta 

kuuluu valtuustolle. Silloin viran tai virkasuhteen julkistaa haettavaksi kun-

nanhallitus. Valtuusto kokoontunee kesäkuun jälkeen seuraavan kerran 

syyskuussa. Hakuajan viimeiseksi päiväksi esitetään 31.7.2017, jolloin asia 

saadaan valmistelluksi ainakin sijaisuuden osalta 7.8.2017 pidettävään kun-

nanhallitukseen.  

 

 Sivistysjohtajan viran ja viransijaisuuden hakuilmoitus on ohessa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi ja esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi sivistys-

johtaja Irja Seppäsen irtisanoutumisen sivistysjohtajan virasta niin, että 

hänen viimeinen virassaolopäivä on 31.7.2017 

2. julistaa sivistysjohtajan viran ja viransijaisuuden haettavaksi oheisella 

hakuilmoituksella 

3. esittää uudelle kunnanhallitukselle valittavaksi edustajat arviointiryh-

mään, joka kutsuu haastateltavat ja suorittaa haastattelut 

4. nimetä haastattelijoiksi myös sivistyslautakunnan puheenjohtajat, kun-

nanjohtajan ja hallintojohtajan 

5. antaa haastattelujen käytännön järjestelyt hallintojohtajan tehtäväksi. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Valtuustolle kohta 1. 
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  Toimeksi:   hallinto-osasto 

  Tiedoksi:   hallintojohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisen valinta 12.6.2017 lukien ja toimialajohtajien sijaiset 

 

KHALL § 219 Hallintojohtaja  

  

  Hallintosäännön 17 §:n  mukaan kunnan toiminnot jakaantuvat  

mm.kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan ja 

sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisiin osastoihin, joiden toimialajohtajia 

ovat osastopäälliköt kuten nytkin. Kunnanhallitus määrää toimialajohtajan 

sijaisen ja siitä on tarkoitus päättää uuden kunnanhallituksen ensimmäisessä 

kokouksessa 3.7.2017. Toimialajohtajien sijaiset tulevat pääosin olemaan 

samat kuin nyt. 

 

 Sosiaali- ja terveysosastolla osastopäällikön I sijainen on ollut johtava 

sosiaalityöntekijä, joka on juuri vaihtumassa. I sijaiseksi on määrätty 

12.6.2017 asti laitosjohdon johtaja Jaakko Seppänen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus määrää  laitoshoidon johtaja Jaakko Seppäsen sosiaali- ja 

terveysosaston toimialajohtajan sijaiseksi sekä nykyiset esittelijöiden ja 

osastopäälliköiden sijaiset näiden sijaisiksi siihen asti, kun sijaisuudesta 

toisin päätetään.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

  Tiedoksi:   sosiaali- ja terveysjohtaja ja laitoshoidon johtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

KHALL § 220 Puheenjohtaja kiitti kunnananhallitusta tehdystä työstä ja erityisesti pois 

jääviä. 

 

 Kuulemistilaisuus Inarijärven kalatalousvelvoitteesta 1.6.2017, 

tilaisuudessa ei ole ollut yhteensattumien vuoksi kunnan edustajaa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 18:27 ja antoi sivuilla --- 

olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  
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 Muutoksenhakuohje 
 

 

Muutoksenhakukiellot 
 

Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee 

 kuntalain 91 §: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. 

 
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: 
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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. 
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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


Inarin kunta Pöytäkirja 12/2017 557 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös 
 

Valitusosoitus 

 

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Valitusoikeus 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella  

vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

 

Mikäli 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 katsotaan 

asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

 

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

nähtäväksi. 

  

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 

 

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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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. 

 

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi


Inarin kunta Pöytäkirja 12/2017 560 

 

Ptk:n tarkastus 

 

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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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 
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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  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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 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 

 


