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Ptk:n tarkastus

Valtuusto

Kokousaika 09.11.2017 klo 14:00

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali

Saapuvilla olleet jäsenet Saapuvilla oli 27 valtuutettua tai varavaltuutettua. 
 Poissa oli valtuutetut Tanja Sanila, Inka Kangasniemi, Aslak Pekkala ja

Marke Rautiala, joi den ti lal la oli va rajäsenet Marko Katajamaa, Pekka
Roinesalo, Markku Harri ja Lauri Titola.

 Nimenhuutoluettelo liitteenä 1.

Muut saapuvilla olleet Toni K. Laine kunnanjohtaja
 Pentti Tarvainen hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
 Ilkka Korhonen vs. toimialajohtaja
 Mari Palolahti toimialajohtaja
 Arto Leppälä toimialajohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Todettiin §:ssä 62.

Asiat 62 - 73

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Harmanen ja Aleksi Kinnunen.

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
 Anu Avaskari  Pentti Tarvainen
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika   16.11.2017

Allekirjoitukset

 Eeva Harmanen  Aleksi Kinnunen 

Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 17.11.2017.
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Valtuusto § 62 09.11.2017

Ptk:n tarkastus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

VALT § 62 
Liite 1 Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston pu heen joh-

ta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-
moi tet ta va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu
on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin val-
tuu te tuil le se kä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -vel vol li-
suus. Samassa ajas sa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen kä si tel-
tä vis tä asioista ja -ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään ko kous kut-
sun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheis ma-
te ri aa li voidaan lähettää sähköisesti. Valtuusto on 15.6.2017 päättänyt, että
ko kous kut su ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen lähetetään sähköisesti
pää tök ses sä mainituin poikkeuksin.

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
jä se nil le ja kunnanjohtajalle 2.11.2017. Kokouskutsu, asialista ja esityslista
on jul kais tu Ina rin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi
2.11.2017.

Kuntalain 103 §:n 1. momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun
vä hin tään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Hallintosäännön 94 §:n 1. momentin mukaan läsnä olevat valtuutetut ja va-
ra val tuu te tut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aak-
kos jär jes tyk ses sä. Nimenhuutoluettelo on liitteenä 1.

Hallintosäännön 94 §:n 2. momentti: "Todettuaan läsnä olevat valtuutetut
pu heen joh ta ja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat va ra val-
tuu te tut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."

Puheenjohtaja ilmoitti, että Aslak Pekkala ja Marke Rautiala ovat työn
vuoksi sekä Inka Kangasniemi ja Tanja Sanila henkilökohtaisen syyn
vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan
varajäsenen tilalleen.

Puheenjohtaja kutsui
 Tanja Sanilan tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen

varajäsenen Marko Katajamaan, Inka Kangasniemen tilalle toisen
varajäsenen Pekka Roinesalon ja Aslak Pekkalan tilalle kahdeksannen
varajäsenen Markku Harrin, 3 - 7 varajäsenten esteiden vuoksi. 

1. Marke Rautialan tilalle Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäisen
varajäsenen Lauri Titolan. 
Papu Peltonen ei ole ilmoittanut esteestä. Saapui kokoukseen § aikana. 
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Valtuusto § 62 09.11.2017

Ptk:n tarkastus

Päätös:

Merkittiin varajäsenet saapuneiksi.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska
paikalla oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista
oli poissa 5 valtuutettua.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli myöskin kunnanjohtaja Toni K. Laine
ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Pentti Tarvainen sekä toimialajohtajat
Mari Palolahti, Ilkka Korhonen (vs.) ja Arto Leppälä.

Lisätietoja:        hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
__________ 
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Valtuusto § 63 09.11.2017

Ptk:n tarkastus

Pöytäkirjan tarkastaminen

VALT § 63 Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-
tä mäl lä tavalla. Valtuusto on valinnut kaksi valtuutettua pöy tä kir jan tar kas-
ta jik si. 

 Valtuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tä män ko-
kouk sen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Eeva Harmanen ja
Aleksi Kinnunen.

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine va li tus-
osoi tuk si neen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tie to ver-
kos sa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 16.11.2017 ja pidetään nähtävänä
17.11.2017 Ina rin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi. 

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Harmasen ja
Aleksi Kinnusen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017
Kunnanhallitus § 171 05.06.2017
Valtuusto § 31 15.06.2017
Kunnanhallitus § 292 04.09.2017
Valtuusto § 52 26.09.2017
Kunnanhallitus § 350 23.10.2017
Kunnanhallitus § 375 06.11.2017
Valtuusto § 64 09.11.2017

Ptk:n tarkastus

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle
1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden / ja Mika Aleksadroffin vaalikelpoisuuden
menettäminen ja eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle kunnallisista
luottamustehtävistä

382/00.00.00.00/2016

KHALL § 136 Hallintojohtaja

 Keskusvaalilautakunta on toimittanut 12.4.2017 valtuustolle oheisen vaa li-
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

val tuu te tuik si 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 kuu lu tuk ses-
sa varajäsenten suhdeluvuissa olleet kirjoitusvirheet. Korjattu kuulutus on
ohes sa. Kuulutusta ei ole uudelleen julkaistu, koska kirjoitusvirheiden kor-
jauk sel la ei ole vaikutusta vaalin tulokseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon

val tuu te tuik si ja heidän varajäsenikseen valituista ja merkittäväksi tiedoksi
kir joi tus vir heen korjauksen. 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017
Kunnanhallitus § 171 05.06.2017
Valtuusto § 31 15.06.2017
Kunnanhallitus § 292 04.09.2017
Valtuusto § 52 26.09.2017
Kunnanhallitus § 350 23.10.2017
Kunnanhallitus § 375 06.11.2017
Valtuusto § 64 09.11.2017

Ptk:n tarkastus

 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
  __________

VALT § 31 Ohessa on luettelo valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista val-
tuus to kau del le 1.6.2017 - 31.5.2021.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon val tuu-

te tuik si ja heidän varajäsenikseen valituista ja merkittäväksi tiedoksi kir joi-
tus vir heen korjauksen. 

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

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

KHALL § 292 Hallintojohtaja

 Kati-Susanna Kaisanlahti on toimittanut kuntaan sähköpostitse 23.8.2017
eron pyyn nön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luot ta mus teh tä-
vis tä sekä Inarin kunnan varavaltuutetut tehtävästä 28.8.2017 alkaen paik-
ka kun nal ta poismuuton vuoksi. 

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. 

 Kaisanlahti on Kokoomuksen valtuustoryhmän 3. varajäsen. 
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Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi, että

1. Kati-Susanna Kai san lah ti on menettänyt vaalikelpoisuutensa paik ka kun-
nal ta poismuuton vuoksi Inarin kun nan luot ta mus toi miin, myös val tuus-
toon 

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 10. varajäseneksi tulee Markku Harri.

 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 
  __________

VALT § 52 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että

1. Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt vaalikelpoisuutensa paik ka kun-
nal ta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös val tuus-
toon 

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 10. varajäseneksi tulee Markku Harri.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

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

KHALL § 350 Hallintojohtaja 

 Antti-Oskari Kellokumpu on toimittanut kuntaan sähköpostitse 4.10.2017 ja
Mi ka Aleksandroff 19.9.2017 eronpyynnön luottamustehtävistä. He pyy tä-
vät eroa kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kellokumpu ilmoittaa opiskelevansa toisella paikkakunnalla. 
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Ptk:n tarkastus

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. 

 Kellokumpu on Kokoomuksen valtuustoryhmän 6. ja Aleksandroff 8. va ra-
jä sen. Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee Mika Vi ke vä-
kor va (äänimäärä 7, suhdeluku 53.227) ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio
(ää ni mää rä 4, suhdeluku 50.913).

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että

1. Antti Oskari Kellokumpu ja Mika Aleksandroff ovat menettäneet vaa li-
kel poi suu ten sa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Ina rin kunnan luot ta-
mus toi miin, myös valtuustoon 

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee Mika Vi ke vä kor-
va ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio.

 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 § 375 Hallintojohtaja

  Antti-Oskari Kellokumpu on lähettänyt hallintojohtajalle 24.10.2017 ohei-
sen sähköpostin, josta käy ilmi, että hän on edelleen inarilainen. Samassa
säh kö pos tis sa on 10.10.2017 hänelle lähettämäni tiedustelu "olethan muut-
ta nut pois paikkakunnalta 4.10.2017?". Koska Kellokummun kotikunta on
edel leen Inari, eron myöntäminen hänelle luottamustoimista ei voi perustua
kun ta lain 71 §:ään. 

 Kuntalain 70 §:n 3. momentti: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syys-
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tä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuus to myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille". 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. todettavaksi Mika Aleksandroffin menettäneen vaalikelpoisuutensa
paik ka kun nal ta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin,
myös val tuus toon

2. myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero
kun nal li sis ta luottamustoimista, myös valtuustosta, sillä perusteella, että
hän opiskelee toisella paikkakunnalla

3. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee
Mi ka Vikeväkorva ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio.

 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 
  __________

VALT § 64 Ohessa Antti-Oskari Kellokummun sähköposti 24.10.2017 liittyen ero ano-
muk siin luottamustoimista.

 Asia käsitellään 6.11.2017 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös
lai te taan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen ko kouk-
seen.

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. todettavaksi Mika Aleksandroffin menettäneen vaalikelpoisuutensa
paik ka kun nal ta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin,
myös valtuustoon

2. myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero
kun nal li sis ta luottamustoimista, myös valtuustosta, sillä perusteella, että
hän opiskelee toisella paikkakunnalla
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3. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee
Mi ka Vikeväkorva ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 -
31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelpoisuuden menettäminen / eron myöntäminen
Antti-Oskari Kellokummulle ja uuden jäsenen valinta

262/00.00.01.00/2017

KHALL § 177 Hallintojohtaja 

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tar kas tus lau ta kun ta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toi mi-
eli miin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston
toi mi kau dek si, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin
päät tä nyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan ke sä-
kuus sa 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-
kous jär jes tel mään.

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on sosiaali- ja terveyslautakunta.
Hal lin to sään nön 10 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on siihen
as ti kunnes sosiaali- ja terveystoimen uudistus tulee voimaan 9 jäsentä sekä
ym pä ris tö jaos to, jossa on 5 jäsentä, joista 3 Inarin kunnan ja 2 Utsjoen kun-
nan nimeämiä. Hallintosäännössä ei muutoin ole säädetty jaoston jäsenten
va lin nas ta, joten valtuusto voinee siitä erikseen päättää. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen.  

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan valinnassa on otettava huomioon ta sa-ar vo-
la ki (609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kun nan hal li tuk-
sen valinnan valmistelun yhteydessä. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle
jä se nel le henkilökohtaisen varajäsenen

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va ra pu-
heen joh ta jan

3. siirtää ympäristöjaoston kolmen Inarin jäsenen valinnan sosiaali- ja ter-
veys lau ta kun nal le.

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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 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 
  __________

VALT § 37 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle
jä se nel le henkilökohtaisen varajäsenen

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va ra pu-
heen joh ta jan

3. siirtää ympäristöjaoston kolmen Inarin jäsenen valinnan sosiaali- ja ter-
veys lau ta kun nal le.

 Päätös:
Valtuusto yksimielisesti
1. valitsi sosiaali- ja terveyslautakuntaan seuraavat henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Eira Oikarinen Maria Peltonen
Aslak Pekkala Kari Akujärvi
Reijo Palokangas Ritva Hirvelä
Antti-Oskari Kellokumpu Markku Harri
Kati-Susanna Kaisanlahti Meeri Nivasalo
Satu Yliluoma Janne Hannola
Tiitu Kemppainen Ritva Savela
Emilia Nieminen Kai Jentala
Sergei Kp. Fofonoff Risto Kössö

1. valitsi puheenjohtajaksi Eira Oikarisen, I varapuheenjohtajaksi Aslak
Pekkalan ja II varapuheenjohtajaksi Reijo Palokankaan

1. siirsi ympäristöjaoston kolmen Inarin jäsenen valinnan sosiaali- ja ter-
veys lau ta kun nal le.
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  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 

KHALL § 293 Hallintojohtaja 

 Kati-Susanna Kaisanlahti on toimittanut kuntaan sähköpostitse 23.8.2017
eron pyyn nön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luot ta mus teh tä-
vis tä sekä Inarin kunnan varavaltuutetut tehtävästä 28.8.2017 alkaen paik-
ka kun nal ta poismuuton vuoksi. 

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi.

 Kaisanlahti on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt vaa li kel poi-
suu ten sa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luot ta mus-
toi miin

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

 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 
  __________

VALT § 53 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt
vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan
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luottamustoimiin
2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Kaisanlahden tilalle sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin
yksimielisesti Janne Hannola ja Satu Yliluoman henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Pekka Roinesalo.

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

KHALL § 351 Hallintojohtaja 

 Antti-Oskari Kellokumpu on toimittanut kuntaan sähköpostitse 4.10.2017
eron pyyn nön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luot ta mus teh tä-
vis tä 1.10.2017 lähtien. Hän ilmoittaa opiskelevansa toisella paik ka kun nal-
la.

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi. 

 Kellokumpu on sosiaali- ja terveyslautakunnan  jäsen.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Antti-Oskari Kellokumpu menettänyt paikkakunnalta
pois muu ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

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

KHALL § 376 Hallintojohtaja 

  Antti-Oskari Kellokumpu on lähettänyt hallintojohtajalle 24.10.2017 ohei-
sen sähköpostin, josta käy ilmi, että hän on edelleen inarilainen (sähköposti
on aikaisemman käsittelyn ohessa). Samassa sähköpostissa on 10.10.2017
hä nel le lähettämäni tiedustelu "olethan muuttanut pois paikkakunnalta
4.10.2017?". Koska Kellokummun kotikunta on edelleen Inari, eron myön-
tä mi nen hänelle luottamustoimista ei voi perustua kuntalain 71 §:ään. 

 Kuntalain 70 §:n 3. momentti: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syys-
tä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuus to myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille". 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1.  myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero so-
si aa li- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä, sillä perusteella, että hän
opis ke lee toisella paikkakunnalla

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

 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  
  __________

VALT § 65 Asia käsitellään 6.11.2017 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös
lai te taan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen ko kouk-
seen.

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1.  myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero so-
si aa li- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä, sillä perusteella, että hän
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opis ke lee toisella paikkakunnalla
2.2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Kellokummun tilalle sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin
yksimielisesti Raimo Parviaisen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / eron myöntäminen
Mika Aleksandroffille ja uuden jäsenen valinta

263/00.00.01.00/2017

KHALL § 178 Hallintojohtaja 

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tar kas tus lau ta kun ta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toi mi-
eli miin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston
toi mi kau dek si, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin
päät tä nyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan ke sä-
kuus sa 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-
kous jär jes tel mään.

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on sivistyslautakunta, johon 10 §:n
mu kaan 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
va lin nan valmistelun yhteydessä. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. valitsee sivistyslautakuntaa yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-
ki lö koh tai sen varajäsenen

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä  ensimmäisen ja toisen va ra pu-
heen joh ta 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 

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


Inarin kunta Pöytäkirja 5/2017 207

Kunnanhallitus § 178 05.06.2017
Valtuusto § 38 15.06.2017
Kunnanhallitus § 353 23.10.2017
Valtuusto § 66 09.11.2017

Ptk:n tarkastus

  __________

VALT § 38 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. valitsee sivistyslautakuntaa yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-
ki lö koh tai sen varajäsenen

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va ra pu-
heen joh ta jan. 

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti
1. sivistyslautakuntaan seuraavat henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Anne Tuovila Eeva Harmanen
Miina Seurujärvi Anna Roos
Lauri Titola Eija Jääskeläinen
Tanja Sanila Inka Kangasniemi
Mika Aleksandroff Markku Harri
Pekka Roinesalo Kari Akujärvi
Ritva Savela Göran Blomster
Aleksi Kinnunen Satu Aikio
Toini Sanila Reijo Palokangas

1. puheenjohtajaksi Anne Tuovilan, I varapuheenjohtajaksi Miina
Seurujärven ja II varapuheenjohtajaksi Lauri Titolan. 

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

KHALL § 353 Hallintojohtaja

 Mika Aleksandroff on toimittanut kuntaan sähköpostitse 19.9.2017 eron-
pyyn nön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luottamustehtävistä
1.10.2017 lähtien paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi. 

 Aleksandroff  on sivistyslautakunnan jäsen.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta
pois muu ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sivistyslautakuntaan.

 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 
  __________

VALT § 66 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta
poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sivistyslautakuntaan.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Aleksandroffin tilalle sivistyslautakunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti
Vesa Pietikäinen.

Papu Peltonen saapui kokoukseen asiaa käsiteltäessä klo 14.14.. 

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



Inarin kunta Pöytäkirja 5/2017 209

Kunnanhallitus § 179 05.06.2017
Valtuusto § 39 15.06.2017
Kunnanhallitus § 294 04.09.2017
Valtuusto § 54 26.09.2017
Kunnanhallitus § 354 23.10.2017
Valtuusto § 67 09.11.2017

Ptk:n tarkastus

Teknisen lautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna
Kaisanlahden / Mika Aleksandroffin vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden varajäsenen
valinta

264/00.00.01.00/2017

KHALL § 179 Hallintojohtaja 

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tar kas tus lau ta kun ta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toi mi-
eli miin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston
toi mi kau dek si, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin
päät tä nyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitan ke sä-
kuus sa 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-
kous jär jes tel mään.

 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
va lin nan valmistelun yhteydessä. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle
hen ki lö koh tai sen varajäsenen

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va ra pu-
heen joh ta jan. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT § 39 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan. 

Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti
1. tekniseen lautakuntaan seuraavat henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Pekka Pekkala Kalle Kuhmonen
Kari Tammela Tapani Pennanen
Marko Katajamaa Markku Harri
Inka Kangasniemi Mika Aleksandroff
Tiitu Kemppainen Jaana Seipiharju
Eeva Harmanen Kati-Susanna Kaisanlahti
Hannu Alenius Laila Aikio
Anna Roos Miina Seurujärvi
Velijosi Salonen Matti Luukkonen

1. puheenjohtajaksi Pekka Pekkalan, I varapuheenjohtajaksi Kari
Tammelan ja II varapuheenjohtajaksi Marko Katajamaan.

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

KHALL § 294 Hallintojohtaja 

 Kati-Susanna Kaisanlahti on toimittanut kuntaan sähköpostitse 23.8.2017
eron pyyn nön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luot ta mus teh tä-
vis tä sekä Inarin kunnan varavaltuutetut tehtävästä 28.8.2017 alkaen paik-
ka kun nal ta poismuuton vuoksi. 

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
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hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi. 

 Kaisanlahti on teknisen lautakunnan jäsen Eeva Harmasen hen ki lö koh tai-
nen varajäsen. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt paik ka kun-
nal ta poismuuton vuoksivaa li kel poi suu ten sa Inarin kunnan luot ta mus-
toi miin

2. valittavaksi hänen tilalleen Eeva Harmaselle varajäsenen tekniseen lau-
ta kun taan.

 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 
  __________

VALT § 54 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt paik ka kun-
nal ta poismuuton vuoksivaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luot ta mus-
toi miin

2. valittavaksi hänen tilalleen Eeva Harmaselle varajäsenen tekniseen lau-
ta kun taan.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

 Teknisen lautakunnan jäsen Eeva Harmasen henkilökohtaiseksi va ra jä se-
nek si valittiin yksimielisesti Anne Tuovila. 

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

KHALL § 354 Hallintojohtaja

 Mika Aleksandroff on toimittanut kuntaan sähköpostitse 19.9.2017 eron-
pyyn nön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luottamustehtävistä
1.10.2017 alkaen paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi. 

 Aleksandroff on teknisen lautakunnan jäsen Inka Kangasniemen hen ki lö-
koh tai nen varajäsen. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta
pois muu ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin

2. valittavaksi hänen tilalleen Inka Kangasniemelle varajäsenen tekniseen
lau ta kun taan.

 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 
  __________

VALT § 67 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta
poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin

2. valittavaksi hänen tilalleen Inka Kangasniemelle varajäsenen tekniseen
lautakuntaan.
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 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Teknisen lautakunnan jäsen Inka Kangasniemen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valittiin yksimielisesti Anu Avaskari. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 /
Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelposuuden menettäminen / eron myöntäminen Antti-Oskari
Kellokummulle ja uuden uskotun miehen valinta

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
tun te va henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi
voi mas sa, 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
Ina rin kunnassa on 4 lautamiestä. Kirjeessä selvitetään lautamiesten va lin ta-
pe rus tei ta ja lautamiesjärjestelmää muutoinkin. Lautamieslain 2 §:n 1 mom.
mu kaan lautamies ei saa olla konkurssissa ja hänen on oltava sopiva teh tä-
vään. 2 mom. mukaan lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle
25-vuo tias tai täyttänyt 65 vuotta.  

 Lautamieslain 1 §:n mukaan lautamiehiin sovelletaan kuntalain säädöksiä
mm. luottamustoimen pysyvyydestä siihen asti, kunnes toimeen on valittu
toi nen. Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että käräjäoikeuksien
ja kunnanhallitusten tulisi pyrkiä sopimaan ajankohta, josta lukien uudet
lau ta mie het aloittavan toimintansa ja nykyisten toimikausi päättyy. Käy tän-
nös sä kunta on esittänyt käräjäoikeudelle aloittamispäivää, joka on ollut sen
jäl keen, kun valtuuston valintapäätös on saanut lainvoiman. Nyt päivä voisi
ol la kesälomakaudesta johtuen hieman myöhemmin eli esim. 1.9.2017."

 Maanmittauslaitos on lähettänyt kuntaan 23.5.2017 tulleen kirjeen, jossa se
pyy tää kuntaa varmistamaan uskottujen miesten osalta, että ne antavat mah-
dol li sim man pian vakuutuksen käräjäoikeudelle ja pyytää uskottujen mies-
ten yhteystiedot. Maanmittauslaitos järjestää elo-/syyskuussa 2017 lyhyen
pe reh dyt tä mis ti lai suu den uskotuille miehille.

 Valtuusto on 24.1.2013 päättänyt uskottujen miesten määräksi 10 ja va lin-
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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. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT § 42 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. päättää uskottujen miesten lukumääräksi kymmenen
2. valitsee kymmenen uskottua miestä valtuuston toimikaudeksi

1.6.2017 - 31.5.2021.

 Päätös:
Valtuusto yksimielisesti
1. päätti uskottujen miesten lukumääräksi kymmenen

1. valitsi uskotuiksi miehiksi seuraavat henkilöt:

Markku Harri
Antti-Oskari Kellokumpu
Kati-Susanna Kaisanlahti
Kari Knuutila
Laila Aikio
Marko Haataja
Tapani Pennanen
Maria Peltonen
Velijosi Salonen
Anna Roos
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  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 

KHALL § 295 Hallintojohtaja 

 Kati-Susanna Kaisanlahti on toimittanut kuntaan sähköpostitse 23.8.2017
eron pyyn nön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luot ta mus teh tä-
vis tä sekä Inarin kunnan varavaltuutetut tehtävästä 28.8.2017 alkaen paik-
ka kun nal ta poismuuton vuoksi. 

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi. 

  Kaisanlahti on uskottu mies. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt paik ka kun-
nal ta poismuuton vuoksi vaa li kel poi suu ten sa Inarin kunnan luot ta mus-
toi miin

2. valittavaksi hänen tilalleen uskottu mies.

 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 
  __________

VALT § 55 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt paik ka kun-
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nal ta poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luot ta mus-
toi miin

2. valittavaksi hänen tilalleen uskottu mies.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Kaisanlahden tilalle uskotuksi mieheksi valittiin yksimielisesti Satu Yli luo-
ma.

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

KHALL § 352 Hallintojohtaja 

 Antti-Oskari Kellokumpu on toimittanut kuntaan sähköpostitse 4.10.2017
eron pyyn nön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luot ta mus teh tä-
vis tä 1.10.2017 lähtien. Hän ilmoittaa opiskelevansa toisella paik ka kun nal-
la.

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on
hen ki lö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luot ta mus hen ki-
lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luot ta-
mus toi men päättyneeksi. 

 Kellokumpu on kiinteistötoimitusten uskottu mies.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. todettavaksi, että Antti Oskari Kellokumpu on menettänyt paik ka kun-
nal ta poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luot ta mus-
toi miin

2. valittavaksi hänen tilalleen uskottu mies.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

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

KHALL § 377 Hallintojohtaja 

  Antti-Oskari Kellokumpu on lähettänyt hallintojohtajalle 24.10.2017 ohei-
sen sähköpostin, josta käy ilmi, että hän on edelleen inarilainen (säh kö pos-
tin on aikaisemman käsittelyn ohessa). Samassa sähköpostissa on
10.10.2017 hänelle lähettämäni tiedustelu "olethan muuttanut pois paik ka-
kun nal ta 4.10.2017?". Koska Kellokummun kotikunta on edelleen Inari,
eron myöntäminen hänelle luottamustoimista ei voi perustua kuntalain
71 §:ään. 

 Kuntalain 70 §:n 3. momentti: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syys-
tä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Val-
tuus to myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille". 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero us-
ko tun miehen tehtävästä sillä perusteella, että hän opiskelee toisella
paik ka kun nal la

2. valittavaksi hänen tilalleen uskottu mies.

 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 
  __________

VALT § 68 Asia käsitellään 6.11.2017 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös
lai te taan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen ko kouk-
seen.
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Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero us-
ko tun miehen tehtävästä sillä perusteella, että hän opiskelee toisella
paik ka kun nal la

2. valittavaksi hänen tilalleen uskottu mies.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Kellokummun tilalle uskotuksi mieheksi valittiin yksimielisesti  Raimo
Parviainen.

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Inergia Oy:lle annettava laina

521/02.05.03.02/2017

KHALL § 347 Hallintojohtaja

  Inergia Oy:n toimitusjohtaja, kunnanjohtaja, taloussihteeri ja hallintojohtaja
ovat keskustelleet 26.9.2017 Inergia Oy:n osingosta ja vastaavan tuoton saa-
mi ses ta vaihtoehtoisesti muulla tavalla. Yhtiöllä on kuluvan vuoden aikana
tar ve nostaa investointiensa kattamiseksi miljoonan euron laina. Yhtiö tar-
vit see vuonna 2019 yli miljoonan euroa lainaa. Kunnan vuonna 2012 Iner-
gia Oy:lle Kalatalouden kehittämisrahaston varoista antama n. 1,2 mil joo-
nan euron bulletlaina erääntyy mak set ta vak si vuon na 2022. Kunnanhallitus
on 2.10.2017 kokouksessaan hy väk sy nyt In spi ra Oy:n tarjouksen Inarin
kun nan ja Inergia Oy:n välisten lai na jär jes te ly jen suunnittelusta ja to teut ta-
mi sen tukemisesta. 

 Ensimmäisenä vaiheena Inspira Oy on selvittänyt kuluvana vuonna an net ta-
van miljoonan euron lainan ehtoja. Inspiran käsitys on, että nyt annettava
1 milj. euron 15 vuoden bulletlainan perusteltu korkotaso on 3,32 % ja
mak si mis saan 3,5 %. Esitys ja perustelut ovat oheisessa velkakirjassa. Iner-
gia Oy toivoo, että laina on tasalyhenteinen. Muutoin asia voidaan val mis-
tel la kunnanhallitukseen ja edelleen valtuuston päätettäväksi Inspiran val-
mis te lun mukaisesti. Korkoa tarkastellaan viitekoron muuttuessa. 

 Yhtiölle on ilmoitettu, että jos sillä on välitön rahan tarve, kunta voi antaa
mil joo na euroa sijoitusperusteella samalla korolla heti, kun asia on kun nan-
hal li tuk ses sa 23.10.2017 käsitelty ja pöytäkirja allekirjoitettu.

 Kunnan kuluvan vuoden talousarviota on muutettava niin, että ra hoi tus-
osaan otetaan miljoonan euron antolaina annettavaksi Inergia Oy:lle.

 Olen pyytänyt Inspiralta selvityksen ja perustelut sille, miksi laina pitää kä-
si tel lä pääomaehtoisena lainana. Tiedusteluun ei ole saatu vastausta. Vel ka-
kir jan sisältö saattaa tältä osin (kohta 4) muuttua.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousarviota niin, et-
tä sinne otetaan pitkäaikaisten lainojen muutoksiin miljoonan euron suu-
rui nen antolaina annettavaksi Inergia Oy:lle kunnanhallituksen päät tä-
min lainaehdoin

2. antaa velkakirjojen ehtojen sopimisen kunnanhallituksen tehtäväksi
3. hyväksyä oheisen velkakirjan, jossa annetaan Inergia Oy:lle miljoonan

eu ron tasalyhenteinen laina 15 vuoden takaisinmaksuajalla ja 3,5 %:n
ko rol la

4. antaa tarvittaessa Inergia Oy:lle miljoona euroa sijoitusperusteella
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3,5 %:n korolla siihen asti, kun valtuuston lainapäätös on saanut lain voi-
man ja velkakirja on allekirjoitettu, jonka jälkeen sijoitus muuttuu pit kä-
ai kai sek si lainaksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Käsittely:
 Kunnanhallitukselle jaettiin tarkennettu velkakirja.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle (kohta 1)  
 Toimeksi:   hallintojohtaja
  Tiedoksi:   Inergia Oy, Inspira Oy, taloussihteeri
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

VALT § 69 Ohessa velkakirja Inarin kunta / Inergia Oy.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden ta lous ar-

vio ta niin, että sinne otetaan pitkäaikaisten lainojen muutoksiin miljoonan
eu ron suuruinen antolaina annettavaksi Inergia Oy:lle kunnanhallituksen
päät tä min lainaehdoin.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Saariselän Siula Oy:lle annettava laina

522/02.05.03.02/2017

KHALL § 348 Hallintojohtaja

 Saariselän Siula Oy:n  toimitusjohtaja on toimittanut 13.10.2017 kun nan-
joh ta jal le oheisen selvityksen ja esityksen yhtiön taloudellisesta tilanteesta.
Sel vi tyk sen mukaan yhtiö tarvitsee kunnalta lainaa erääntyneiden hoi to puo-
len kulujen hoitamiseen 80 000 euroa. Yhtiö esittää lainan takaisinmaksusta
teh tä väk si 10 vuoden sopimuksen annuiteettipohjalta. Lisäksi yhtiö esittää,
et tä kunta jatkaisin yhtiön rahoittamista rakennusaikaisen lainan ta kai sin-
mak sa mi sek si. 

 Kunta on maksanut takaamiensa lainojen korkoja ja lyhennyksiä vuodesta
2013 tähän mennessä yhteensä 308 613 euroa. Kunta huolehtii niistä edel-
leen kuukausittain noin 11 000 eurolla. Kuluvana vuonna lainoja on hoi det-
tu lokakuuhun mennessä 138 891,59 euroa ja niitä kertyy maksettavaksi
kaik ki aan kuluvana vuonna n. 160 000 euroa. Lainojen hoito on käsitelty ly-
hyt ai kai se na lainana Saariselän Siula Oy:lle. Kunnan takaamia lainoja on
jäl jel lä 16.10.2017 tilanteessa 1 034 781 euroa. 

 Yhtiön tilaa ja suunniteltuja toimenpiteitä on käsitelty konsernijaostossa
23.10.2017. Asiaa esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa.
Kun nan hal li tuk sen päättämä yhtiön vähemmistöosuuksien lunastaminen
kun nal le on käynnissä. 

 Ilmeistä on, että yhtiön taloudellinen tilanne on sellainen, että ilman kunnan
lai naa ja kunnan takaamien lainojen maksamista yhtiö ei taloudellisesti sel-
viä. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

1. muutettavaksi kuluvan vuoden talousarviota niin, että sinne otetaan pit-
kä ai kais ten lainojen muutoksiin 80 000 euron ja lyhytaikaisten lainojen
muu tok seen 160 000 euron suuruinen antolaina annettavaksi Saariselän
Siu la Oy:lle

2. annettavaksi velkakirjojen ehtojen sopiminen kunnanhallituksen teh tä-
väk si. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

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

VALT § 70 Ohessa Saariselän Siula Oy:n toimitusjohtajan selvitys ja esitys yhtiön
taloudellisesta tilanteesta.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. muutettavaksi kuluvan vuoden talousarviota niin, että sinne otetaan
pitkäaikaisten lainojen muutoksiin 80 000 euron ja lyhytaikaisten
lainojen muutokseen 160 000 euron suuruinen antolaina annettavaksi
Saariselän Siula Oy:lle

2. annettavaksi velkakirjojen ehtojen sopiminen kunnanhallituksen
tehtäväksi. 

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Apulaisrakennustarkastajan virkanimikkeen muuttaminen tarkastusinsinööriksi

481/01.01.00.01/2017

TEKLTK § 71 Rakennustarkastaja

 Apulaisrakennustarkastaja jää virkavapaalle 16 kuukaudeksi alkaen
marraskuusta 2017. Rakentamisen määrä on suurinta 30 vuoteen, ensi vuosi
tulee jatkumaan edelleen vilkkaana rakentamisen osalta.
Apulaisrakennustarkastajan virassa on toiminut viisi henkilöä vuoden 2011
jälkeen. Vaihtuvuus on ollut suuri ja aiemmin hakijoissa ei ole ollut
henkilöitä, joilla olisi juurikaan ollut kokemusta rakennusvalvontatyöstä.
Rakennusvalvontaa ei opeteta missään oppilaitoksessa, ammattiin oppii
ainoastaan työtä tekemällä ja erityiskoulutuksilla. Rakennusvalvontatyön
omaksuminen tasolle että pystyy itsenäisesti toimimaan, vie henkilön
lähtökohdista riippuen 1-2 vuotta. 

 Rakentamisen myötä tulee paikkakunnalle vuosittain 20-100 miljoonan
investoinnit. Rakennusvalvonnan toimilla on iso merkitys hankkeiden
sujuvuuteen ja toteutukseen. Asiakkaiden odotukset rakennusvalvonnan
toimivuuteen ovat kasvaneet ja rakennusvalvonta on ensimmäisiä tahoja, 
johon alueelle investoiva ottaa yhteyttä. Asiakaspalvelun takaamiseksi ja
toiminnan kehittämisen jatkamiseksi, tulisi rakennusvalvontatyö Inarissa
olla houkuttelevaa, jotta saataisiin tänne ammattitaitoisia sijaisia. 

 Meillä on meneillään rakennusvalvonnan asioinnin sähköistäminen ja
sähköisen arkiston käyttöönotto palvelun parantamiseksi. Meneillään olevat
uudistukset ja rakentamisen määrä huomioiden, ei ensi vuonna voi ajatella
otettavan sijaiseksi ketään harjoittelemaan ammattia. Mikäli osaavaa
henkilöä ei saada palkattua joudutaan kalliisiin tilapäisratkaisuin
(ostopalvelut osassa lupavalmistelua tms.)

 Apulaisrakennustarkastajan virkanimike on vanhakantainen eikä houkuttele
ammattilaisia. Virkanimike tulisi muuttaa tarkastusinsinööriksi ja asettaa
palkkaus tasolle, että olisi houkuttelevaa tulla Inariin määräajaksi töihin.

Teknisen johtajan ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen

valtuustolle
 1. lakkautettavaksi apulaisrakennustarkastajan viran,
 2. perustettavaksi tarkastusinsinöörin päävirka.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 
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  _____________

KHALL § 374 Kunnanjohtajan ehdotus:
Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:
 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.03 - 16.17.

Ko kous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT § 71 Asia käsitellään 6.11.2017 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös
lai te taan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen ko kouk-
seen.

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. lakkautettavaksi apulaisrakennustarkastajan viran
2. perustettavaksi tarkastusinsinöörin päävirka.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018

511/02.03.00/2017

KHALL § 343 Taloussihteeri

 Kuntalain 111 § on seuraava:
 " Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston päätettävä

kun nan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen
pe rus teis ta." Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee
il moit taa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään ve ro vuot-
ta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Taloudellinen kehys

 Koko kunnan toimintakulut ovat ensi vuonna n. 64,0 milj. euroa. Koko kun-
nan toimintakulut kasvavat 1,7 %. Toimintatuottoja ensi vuonna kertyy
n. 15,6 milj. euroa, missä on lisäystä 5,8 %. Edellä olevasta johtuen me no-
jen ja tulojen erotus eli toimintakate kasvaa koko kunnassa 0,5 %.

 Verotuloja arvioidaan ensi vuonna kertyvän kaikkiaan nykyisellä tu lo ve ro-
pro sen til la n. 26,5 milj. euroa. Nykyisellä veroprosentilla verotuloja kertyy
n. 1,2 milj. euroa enemmän verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Vuo-
den 2018 verotuloennuste perustuu osittain Suomen Kuntaliiton ve ro en nus-
te ke hik koon ja kunnan omista lähtökohdista perustuvaan arvioon.

 Valtionosuuksia arvioidaan Kuntaliiton ennusteen mukaan kertyvän ensi
vuon na kaikkiaan n. 23,3 milj. euroa, mikä on n. 22 000 euroa vähemmän
kuin kuluvalle vuodelle on arvioitu. Verojen ja valtionosuuksien kehitystä
on seurattu syksyn mittaan sekä kuntaliiton että VM:n tarkistusten mukaan.
Lo pul li set arviot saadaan joulukuussa.

 Kunnanhallitus antoi 3.7.2017 ensi vuoden talousarvion sekä kahden seu-
raa van vuoden talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen, jossa on läh-
det ty siitä, että veroprosentit pysyvät nykyisinä. Suunnittelun edetessä tuli
esil le, että sekä peruskunnan että koko kunnan tilikausien tulokset ovat jää-
mäs sä alijäämäisiksi. Tästä syystä johtoryhmän kokouksessa päädyttiin kar-
toit ta maan keinoja tilikausien saamiseksi ylijäämäisiksi. Toimenpiteet koh-
dis tui vat  toimintatuottoihin ja siellä muun muassa soten ja sivistyksen asia-
kas mak su jen korottamisiin. Lisäksi suunnitteluvuosien indeksikorotuksissa
pää dyt tiin 0,5 prosenttiyksikön alentamiseen. Näillä toimenpiteillä saatiin
pe rus kun nan alijäämäistä tulosta pienemmäksi ja koko kunnan tulos yli jää-
mäi sek si.

 Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sivistyslautakunta taloussuunnitelmaa kä si-
tel täes sä eivät kuitenkaan hyväksyneet asiakasmaksujen nostamista siinä
mää rin kuin oli esitetty, joten tilikaudet jäivät edelleen alijäämäisiksi. Li-
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säk si teknisen lautakunnan toimintamenoihin tuli lisäystä teiden tal vi kun-
nos sa pi toon. Vuoden 2018 tilikauden tulos on tällä hetkellä peruskunnan
osal ta 549 260 euroa alijäämäinen ja koko kunnan osalta 30 211 euroa ali-
jää mäi nen. Myös kuluvan vuoden talousarviossa tilikausien tulokset sekä
pe rus kun nas sa että koko kunnassa ovat alijäämäisiä - joskin to teu tu ma-ar-
vion mukaan ainakin koko kunta on jäämässä ylijäämäiseksi muun muassa
suo tui san verokehityksen myötä.

 Toiminta- ja taloussuunnittelussa on lähdetty siitä, että myös vuosien 2019
ja 2020 taloussuunnitelmat laaditaan siten, että luvuissa ei ole huomioitu
mah dol lis ta sote- ja maakuntauudistusta. Tämä on ollut myös Kuntaliiton
suo si tus.

 Vuosikate vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli 3,6 milj. euroa ja vuoden 2017
ta lous ar vios sa vuosikate on arvioitu olevan 0,9 milj. euroa (toteutuma-arvio
on n. 2 milj. euroa). Vuoden 2018 vuosikate on tällä hetkellä n. 2 milj. eu-
roa eli lähes arvioitujen poistojen verran.

Taloussuunnitelman lähtökohtana on, että tilikaudet ovat ta sa pa nos sa tai
yli jää mäi siä.

Edellä esitetyn perusteella on päädytty esittämään kiinteistöveron mal til lis ta
ko ro tus ta vuodesta ensi vuodesta lukien. Korotus koskee yleistä kiin teis tö-
ve ron osaa ja muita kuin vakituisia asuinrakennuksia kos ke vaa kiin teis tö ve-
ron osaa. Korotukset ovat ensiksi mainitun osalta 0,05 pro sent ti yk sik köä ja
toi sek si mainitun osalta 0,02 prosenttiyksikköä. Ko ro tuk set tuottavat kun-
nal le nykyisen veropohjan mukaan yhteensä n. 110 000 euroa.

Vuoden 2018 investointiohjelma on maltillinen. Nettoinvestoinnit v. 2018
ovat 1,6 milj. euroa. Ensi vuonna varaudutaan 1 milj. euron lainaan in ves-
toin tien rahoittamiseksi. Kunnan kassatilanne pysyy edelleen hyvänä ja va-
kaa na.

Tuloveroprosentti

Tuloveroprosentti on tällä hetkellä 19,0 %. Tuloveroprosenttia ei esitetä
nos tet ta vak si vuodelle 2018.

Taloussuunnittelussa on lähdetty siitä, että kunnallisverotuloa kertyy ensi
vuon na nykyisellä tuloveroprosentilla 19,6 milj.euroa.

 Viimeksi valmistuneessa verotuksessa vuodelta 2016 kunnallisveroa on ve-
ro en nus te ke hi kon mukaan pantu maksuun 19,8 milj. euroa, mikä on 4,8 %
enem män kuin edellisenä vuonna. Koko maassa kunnallisveron tuotto kas-
voi 2,0 %.

Valtionosuuksiin kuuluvalla verotulojen tasauksella on merkittävä vaikutus
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kun nan talouteen. Ensi vuonna verotulojen tasauksen määrä laskee kuluvan
vuo den n. 2,4 milj. eurosta n. 2 milj. euroon. Inarin tuloveroprosentti on al-
hai sem pi kuin keskimäärin Lapissa ja kaikissa koko maan kunnissa. Ku lu-
va na vuonna Lapissa tuloveroprosenttien keskiarvo on 20,82 % ja Man-
ner-Suo mes sa 19,92 %. Koko Maassa 19,91 %.

Kiinteistöveroprosentit

 Kiinteistöverolain (1266/2001) 11 §:n 2. Mom. mukaan "Kunnanvaltuusto
mää rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen sa-
mal la, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve-
ro pro sen tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella."

 Voimassaolevat kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 1,80
 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 - 0,90
 Muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,93 - 1,80

vaih te lu vä lin rajoissa, enintään 1,00 prosenttiyksikköä kor keam mak si
kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien ra ken nus ten ve ro-
pro sent ti tai jos näin laskettu veroprosentti on kun nan val tuus ton mää-
rää män yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enin tään kun nan val tuus-
ton määräämän yleisen kiin teis tö ve ro pro sen tin suuruiseksi (Kiin teis tö la-
ki § 13)

 Rakentamattomanrakennuspaikan veroprosentti on 2,00 - 6.00
 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voi olla yleistä ve ro-

pro sent tia alhaisempi, alaraja 0,00
 Alle 10 megavolttiampeerin voimalaitoksiin sovelletaan yleistä kiin teis-

tö ve ro pro sent tia.

 Inarin kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35
 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
 Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15
 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
 Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
 Voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti.

Kiinteistöverolaki antaa mahdollisuuden päättää yleishyödyllisten yh tei sö-
jen kiinteistövero esimerkiksi 0,00 %:iin. Tätä mahdollisuutta Inarin kun-
nas sa on käytetty ensimmäisen kerran vuoden 2006 verotuksessa. Yleis hyö-
dyl lis ten yhteisöjen kiinteistöjen verotusarvot ovat sen verran pienehköt, jo-
ten kiinteistöveroa kertyisi yhteisöiltä muutamia tuhansia euroja.

Kiinteistöverojen tuotto Inarin kunnassa on kasvanut tasaisesti vuodesta
2002 1,261 milj. eurosta vuoden 2016 4,259 milj. euroon. Nyt kiin teis tö ve-
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ro ker ty mä näyttäisi pysähtyneen. Vuosina 2018 - 2020 Kuntaliitto arvioi
kiin teis tö ve ro ja kertyvän saman verran kuin kuluvana vuonna.

Yleinen kiinteistövero on Lapissa keskimäärin v. 2017 1,26 % ja Inarissa ja
Sal las sa 1,35 % (Manner-Suomi 1,06 %). Vakituisten asuntojen kiin teis tö-
ve ro pro sent ti on Lapissa 0,53 % ja keskimäärin koko maan kunnissa
0,49 %. Pelkosenniemen, Posion, Rovaniemen, Sallan, Savukosken ja Uts-
joen vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentit ovat korkeammat
kuin Inarissa. Inaria korkeammat muiden kuin vakituisten asuinrakennusten
kiin teis tö ve ro pro sen tit ovat Lapissa Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa,
Muo nios sa, Ro va nie mel lä, Sallassa, Savukoskella, Simossa ja Utsjoella.
Ra ken ta mat to man rakennuspaikan veroprosentti on Inaria korkeampi Ke-
mis sä, Keminmaalla, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

Ensi vuoden talousarvion laadinnassa on päädytty siihen, että yleistä kiin-
teis tö ve roa nostetaan 1,40 %:iin ja muiden kuin vakituisten asuin ra ken nus-
ten kiinteistöveroa nostetaan 1,17 %:iin. Muut kiinteistöverot pysyvät ny-
kyi sel lään.

Yhteisövero

Kunnan osuus yhteisöveron tuotosta on vuona 2016 ollut 2,2 milj. euroa.
Yh tei sö ve ron tuotto arvioidaan nousevan Kuntaliiton ennusteen mukaan tu-
le vi na vuosina. Kuluvalle vuodelle yhteisöveron tuottoa on arvioitu ker ty-
vän 2,6 milj. euroa.

Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa suurimmalta osin valtakunnallinen yh tei sö-
ve ro ker ty mä. Valtakunnalliseen yhteisöverokertymään ja jako-osuuksiin
kun ta ei voi suoraan vaikuttaa. Yhteisövero on vero, johon koko Suomen
ta lou del li nen tilanne vaikuttaa. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisöveron
tuot to vuosina 2019 - 2020 arvioidaan nousevan.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle 2018 vahvistettavaksi

1. tuloveroprosentiksi 19,00
2. seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,40
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,17
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:
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Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:
  Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle 2018 vahvistettavaksi

1. tuloveroprosentiksi 19,00
2. seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti.

Miia Kärnä poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 16.55 ja hänen
ti lal leen kokoukseen tuli hänen henkilökohtainen varajäsenensä Aleksi Kin-
nu nen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun eh do tuk-
sen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
  Lisätietoja:   taloussihteeri Pirjo Kyrö 
      puh. 040 517 5042
  __________

VALT § 72 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle 2018 vahvistettavaksi

1. tuloveroprosentiksi 19,00
2. seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti.

 Käsittely:
 Kunnanjohtaja esitteli kunnan taloudellista tilannetta sekä talous- ja

toimintasuunnittelutilannetta ja tulevaisuuden näkymiä erityisesti
investointeja. 

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat

VALT § 73 Kuntalain 95 §:n 2. momentti on seuraava:
”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaik ka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, pää-
tös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”

Kuntalain 93 § on seuraava:
"Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun
ot ta mat ta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä
taik ka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tar koi tet-
tu tarkastuslautakunta on valmistellut."

Miia Kärnä jätti oheisen Keskustanvaltuustryhmän oaloitteen
Kari Tammelan jätti oheisen Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän aloite
Maire Puikko jätti oheisen Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen
Anna Roos jätti oheisen Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen
Miina Seurujärvi jätti oheisen Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen

Aloitteen merkitään saapuneiksi

Kokouksen päätös

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello  14.38 ja antoi sivuilla
--- olevan muutoksenhakuohjeen. 
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Muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Pykälät:

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.

Pykälät:

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella.

Pykälät:
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Kunnallisvalitus

Valitusosoitus

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen
 lisäksi kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä Elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskus ja muu viran omainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusoikeus on myös maakun nan lii tolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa ositetulla
maankäytöllä on vaikutusta. Rekisteröi dyllä pai kallisella tai alueellisella yhteisöllä on
toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös vali tusoikeus.

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 sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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

Kaavan hyväksymistä koske van päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen
tietoon silloin, kun päätöksen si sältävä 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:
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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.

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 tehtäväk si
 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 tai 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.

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
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Hallintovalitus

Valitusosoitus

Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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 tehtäväk si
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot.
Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
 päätös johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkami sesta
 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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Muu valitus


