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Valtuusto

Kokousaika 14.12.2017 klo 14:00

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali

Jäsenet Nimenhuutoluettelo liitteenä 1.

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

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Todetaan §:ssä 74.

Asiat 74 - 79

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                    
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Inka Kangasniemi ja Kalle Kuhmonen.

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
 Anu Avaskari  Pentti Tarvainen
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika   21.12.2017

Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 22.12.2017.
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Valtuusto 14.12.2017

74
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

VALT
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 7.12.2017. Kokouskutsu, asialista ja esityslista
on jul kais tu Ina rin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi
7.12.2017.

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 Tanja Sanila, Kalle Kuhmonen, Papu Peltonen
ja Marke Rautiala ovat työn vuoksi sekä Eeva Harmanen ja Toini Sanila
toi sen luottamustehtävän vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat
pyy tä neet kutsumaan varajäsenen tilalleen.

Puheenjohtaja kutsui
  Eeva Harmasen tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän toisen

varajäsenen Pek ka Roinesalon, ensimmäisen varajäsenen esteen vuoksi
ja Tanja Sanilan ti lal le neljännen varajäsenen Meeri Nivasalon
kolmannen varajäsenen es teen vuoksi.

 Toini Sanilan tilalle Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen
varajäsenen Rei jo Palokankaan ja Kalle Kuhmosen tilalle toisen
varajäsenen Marko Haa ta jan.



Inarin kunta Esityslista 6/2017 4

Valtuusto 14.12.2017

 Papu Peltosen tilalle SDP:n valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen
Lau ri Titolan ja Marke Rautialan tilalle kolmannen varajäsenen Eija
Jääs ke läi sen, toisen varajäsenen esteen vuoksi.

 Ritva Savela oli poissa, muitta ei ole ilmoittanut poissaoloa

Päätös:
Merkittiin varajäsenet saapuneiksi.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska pai-
kal la oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista oli
pois sa 7 valtuutettua.

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

Lisätietoja:               hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
__________ 
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Valtuusto 14.12.2017

75
Pöytäkirjan tarkastaminen

VALT 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 Inka Kangasniemi
ja Kalle Kuhmonen.

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 21.12.2017 ja pidetään nähtävänä
22.12.2017 Ina rin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi. 

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Inka Kangasniemen
ja Miia Kärnän. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 395 04.12.2017
Valtuusto 14.12.2017

76
Sidonnaisuusilmoitukset

583/00.01.02/2017

KHALL § 395 Hallintojohtaja

  Kuntalain 84 §:ssä on säädetty sidonnaisuusilmoituksista seuraavasti:

"Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja vi ran hal-
ti jan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luot ta mus toi mis taan
elin kei no toi min taa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yh tei söis sä, merkittävästä
va ral li suu des taan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joil la voi olla merkitystä
luot ta mus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan käyt tö-
ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toi mi eli men jäseniä,
val tuus ton ja lautakunnan puheenjohtajaa ja va ra pu heen joh ta jia, kun nan joh ta-
jaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kun nan hal li tuk sen ja lautakunnan
esit te li jää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuu kau den kuluessa siitä, kun henkilö on
teh tä vään sä valittu. Henkilön on myös il moi tet ta va viivytyksettä si don nai suuk sis-
sa tapahtuneet muutokset.

 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il moi tus vel vol-
li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tar kas tus lau ta-
kun ta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uu den ilmoituksen tai
täy den tä mään jo tehtyä ilmoitusta.

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, joll ei
sa las sa pi toa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il moi tus vel vol li suu den piiriin
kuu lu van luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä kos ke vat tiedot on
pois tet ta va rekisteristä ja tietoverkosta."

Hallintosäännön 73 §:ssä on valtuusto päättänyt sidonnaisuusilmoituksiin
liit ty vis tä tehtävistä seuraavasti:

"Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun si don nai suuk sien il-
moit ta mis vel vol li suu den noudattamista ja huolehtii si don nai suus re kis te rin jul kis-
ten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

 Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

 Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tie dok si
ker ran vuodessa."

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kanssa on sovittu, että si don nai suus-
il moi tuk set viedään 14.12.2017 pidettävään valtuustoon. Tar kas tus lau ta-
kun ta käsittelee ilmoitukset 13.12.2017 pidettävässä kokouksessa ja tar kas-
tus lau ta kun nan käsittely toimitetaan valtuustolle heti, kun lautakunnan ko-
kouk sen pöytäkirja on valmis.
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Kunnanhallitus § 395 04.12.2017
Valtuusto 14.12.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että sidonnaisuusilmoitukset viedään valtuustolle
tie dok si tarkastuslautakunnan käsittelyn mukaisesti. 

 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 Tarkastuslautakunnan käsittely sidonnaisuusilmoituksista toimitetaan val-
tuu te tuil le heti, kun se on mahdollista tarkastuslautakunnan käsittelyn jäl-
keen.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää, että sidonnaisuusilmoitukset viedään valtuustolle

tie dok si tarkastuslautakunnan käsittelyn mukaisesti. 

 Käsittely:
 Tarkastuslautakunta on 13.12.2017 käsitellyt saapuneet si don nai suus il moi-

tuk set ja pyytänyt vielä joihinkin ilmoituksiin täydennyksiä 31.12.2017
men nes sä.

 Tarkastuslautakunnan 13.12.2017 valtuustolle tiedoksi toimittamat si don-
nai suus il moi tuk set on laitettu sähköiseen kokousjärjestelmään 13.12.2017
ja siitä on ilmoitettu valtuutetuille ja varavaltuutetuille sähköpostilla. 

 Tarkastuslautakunta on on valtuuttanut järjestelmän pääkäyttäjän jul kai se-
maan tarkastuslautakunnan hyväksymät sidonnaisuusilmoituksen kunnan
in ter net-si vuil la. Ne julkaistaan sen jälkeen, kun valtuusto on merkinnyt il-
moi tuk set tiedoksi.

 Päätös:
Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan toimittamat si don nai-
suus il moi tuk set. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Valtuusto 14.12.2017
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Kunnanhallitus § 393 04.12.2017
Valtuusto 14.12.2017

77
Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

316/00.00.01.00/2017

KHALL § 393 Hallintojohtaja

Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitan 66 jä-
sen tä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaa li pii-
reit täin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin edus-
kun ta vaa leis sa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asu kas lu-
vun suhteessa.

Lapin vaalipiiristä valitaan 2 jäsentä ja 2 varajäsentä suoraan vaalituloksen
pe rus teel la. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vas taa-
va äänimäärä. Inarin kunnan äänimäärä on 6805.

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta.
Kun ta lii ton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puo luei-
den kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten ää ni mää-
rien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiirin puolueen saa-
ma tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yk si
jä sen ja varajäsen.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton val-
tuus ton vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaa li pii reit-
täin ehdokaslistojen yhdistelmän. 

Oheisena Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä.

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen eh-
do kas lis tan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan ja-
ka mal la kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lu ku-
mää räl lä  ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saa-
dut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vas taa val la
ta val la lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Valtuuston sihteeri huolehtii siitä, että  kunnan äänestystulos eli kunnasta
eh do kas lis toil le annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan las-
ke tut äänimäärät viedään Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kun-
ta koh tai sen linkin kautta.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin

Suo men Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Lapin vaa-
li pii rin ehdokaslistojen yhdistelemässä olevalle ehdokaslistalle. 

Päätös:
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Kunnanhallitus § 393 04.12.2017
Valtuusto 14.12.2017

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Ohessa Lapin vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä.
Liite 3
 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suo-

men Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Lapin vaa li pii-
rin ehdokaslistojen yhdistelemässä olevalle ehdokaslistalle. 

Käsittely:
 Valtuustolle jaettiin äänestysliput ja puheenjohtaja pyysi merkitsemään ää-

nes tys lip puun sen ehdokaslistan numeron, jolle ääni annetaan. Ää nes tys li-
put palautettiin nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtaja an-
toi vaaliliput valtuuston vaalilautakunnalle, joka kokoontui laskemaan ää-
net. 

 Kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi.

 Valtuuston vaalilautakunta antoi äänestyksen tuloksen puheenjohtajalle ja
se merkittiin pöytäkirjaan. Tulos on liitteenä 3.  

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja
mer kit si Inarin kunnan suhteellisen listavaalin Suomen Kuntaliiton val tuus-
kun nan vaalissa seuraavaksi:

 Ehdokaslistan numero 2  ääntä 785,  3     ääntä, 0 4     ääntä 2617, 5     ääntä
785, 6    ääntä 1047, 7     ääntä, 8      ääntä 0, 9     ääntä 1571.

 Valtuuston sihteeri huolehtii siitä, että kunnan äänestystulos viedään Kun ta-
lii ton sähköiseen äänestysjärjestelmään.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 389 20.11.2017
Valtuusto 14.12.2017

78
Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 - 2020

330/02.02.00.00/2017

KHALL § 389 Taloussihteeri

 Kuntalain (410/2015) 110 §:ssä on säädetty talousarviosta- ja suun ni tel mas-
ta seuraavasti:

 "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa-
vak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin ta lou-
den vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä val tuus-
ton on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-
dek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim-
mäi nen vuosi.

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta-
stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous ar-
vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan
ja talouden tavoitteet.

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta see-
seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti lin-
pää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta-
lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai-
nit tu na ajanjaksona katetaan.

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää-
rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta lous ar-
vios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in ves-
toin ti- ja rahoitusosa.

 Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

 Kunnallisten liikelaitosten taloudesta on kuntalain 120 §:ssä säädetty seu-
raa vas ti:

 "Kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia
sään nök siä kuitenkin siten, että:

 1) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma
 laaditaan kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta eril li se-

nä osana;

 2) kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tu los las-
kel ma-, investointi- ja rahoitusosa;"
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Kunnanhallitus § 389 20.11.2017
Valtuusto 14.12.2017

 ...

 Talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy kunnan lii ke-
lai tos ten ja taseyksiköiden talousarviot ja -suunnitelmat.

 Kunnan taloudellinen asema on edelleen varsin vahva alhaisesta ve ro pro-
sen tis ta huolimatta ja vaikka tilanne aikaisempiin vuosiin onkin hieman
huo nom pi (pl. kuluvan vuoden talousarvio).  Koko kunnan vuosikate vuo-
den 2016 tilinpäätöksessä oli 3,6 milj. euroa ja vuoden 2017 talousarviossa
vuo si kat teen arvioitiin olevan 0,9 milj. euroa. Se on pienempi kuin poistot,
jot ka ovat n. 1,6 milj. euroa. Vuoden 2018 vuosikate on n. 2 milj. euroa eli
pois to jen kanssa lähes yhtä suuret. Ensi vuonna peruskunta on n. 0,5 milj.
eu roa alijäämäinen ja koko kunta 0,035 euroa ylijäämäinen. Uusimman val-
tion osuus en nus teen  mukaan ylijäämä olisi tällä hetkellä jäämässä hieman
kor keam mak si.

 Koko kunnan toimintakulut ovat ensi vuonna n. 58,3 milj. euroa. Toi min ta-
ku lut kasvavat 2 %. Toimintatuottoja ensi vuonna kertyy n. 9,9 milj. euroa,
mis sä on lisäystä 10 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Menojen ja tulojen
ero tus eli toimintakate on lähes saman suuruinen kuin kuluvana vuonna, n.
48,4 milj. euroa. Saariselän kehittämisrahaston talousarvio ja -suunnitelma
ei  ole vakiintunut, joten sen vaikutus koko kunnan talousarvioon ei ole en-
na koi ta vis sa.

 Suunnittelukauden 2018 - 2020 nettoinvestointien määrä on 3,2 milj. euroa
ko ko kunnassa. Ensi vuoden nettoinvestoinnit ovat 1,6 milj. euroa. Ivalon
kou lu hank keet käsitellään erikseen. Investointiohjelmassa on varattu mää rä-
ra hat vuosille 2018 - 2019 vain koulukampuksen suunnitteluun.

 Taloussuunnittelussa on varauduttu investointien rahoittamiseksi ottamaan
lai naa ensi vuonna miljoona euroa ja suunnitteluvuosina yhteensä 4 milj.
eu roa.

 Kunnan kassatilanne pysyy koko suunnittelukauden edelleen vahvana.

 Inarin kunnan veroprosentit vuonna 2018 pysyvät ennallaan. Verotuloja ar-
vioi daan ensi vuonna kertyvän kaikkiaan n. 26,6 milj. euroa mikä tarkoittaa
4,8 %:n kasvua kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Verotuloennuste
pe rus tuu Suomen Kuntaliiton veroennustekehikkoon (5.10.2017) ja kunnan
omaan arvioon.  Vuoden 2018 verotuloennuste poikkeaa Kuntaliiton en nus-
tees ta. Kunnan oma arvio on n. 0,332 milj. euroa korkeampi kuin Kun ta lii-
ton arvio.

 Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän ensi vuonna kaikkiaan n. 23,3 milj.
eu roa. Tämän jälkeen Kuntaliitto julkaisi 6.11.2017 uusimman ennusteensa,
jon ka mukaan valtionosuus on hieman odotettua korkeampi kuin  ta lous ar-
vion laadinnassa käytetty arvio. Inarin kunnalle se merkitsee n. 0,065 milj.
eu ron korotusta. Lopulliset arviot vuoden 2018 valtionosuusrahoituksesta
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Kunnanhallitus § 389 20.11.2017
Valtuusto 14.12.2017

Kun ta liit to tekee joulukuun lopussa 2017.

 Kunnanhallitus antoi 3.7.2017 ensi vuoden talousarvion sekä kahden seu-
raa van vuoden talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen, jossa oli läh-
det ty siitä, että veroprosentit pysyvät nykyisinä ja verotulot  kertyvät nyt ar-
vioi tua pienempinä ja valtionosuudet nyt arvioitua suurempina. Laa din ta oh-
jeen jälkeen on verotuloja arvioitu uudelleen myös kunnan omista läh tö koh-
dis ta ja valtionosuuksien ennakollisia laskelmia on Kuntaliitto päivittänyt
ke sän ja syksyn aikana useasti.

 Sote- ja maakuntauudistus on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2020 lu-
kien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty.  Toi-
min ta- ja taloussuunnitelman luvuissa ei ole huomioitu mahdollisen tulevan
uu dis tuk sen vaikutuksia (Kuntaliiton suositus 1.9.2017).

 Suunnitteluaikataulun mukaan lautakuntien ja toimielinten esitykset ensi
vuo den talousarvioksi ja seuraavan kahden vuoden suunnitelmiksi on tullut
teh dä 12.10.2017 mennessä. Lautakuntien käsittelyssä on ollut valtuustossa
26.9.2017 esillä ollut taloussuunnittelukehys.

 Kunnanhallituksen esitystä (20.11.2017) ensi vuoden talousarvioksi sekä ta-
lous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2020 esitellään yh teis työ toi-
mi kun nal le ennen valtuuston käsittelyä. Talousarvion tiedotustilaisuus leh-
dis töl le on kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen.

 Ohessa on vuoden 2018 talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma
vuo sil le 2018 - 2020. Erillisestä, Ehdotukset, perustelut ja lähdeaineistoa
-asia kir jas ta on luovuttu. 

 Kunnanjohtajan mahdollisesti käsittelyn aikana tekemät päätösehdotuksen
muu tok set ja kunnanhallituksen tekemät muutokset kirjataan käsittelyyn.

 Talousarviota ja -suunnitelmaa kunnanhallituksessa käsiteltäessä, toi mi ala-
joh ta jat ja taloussihteeri ovat aikaisemman käytännön mukaisesti asian tun ti-
joi na kokouksessa, joka on keskeytetty asiantuntijoiden kuulemisen ajaksi.
Myös liikelaitosten ja taseyksiköiden vastaaville (Tilapalvelu ja Ruo ka pal-
ve lu liikelaitosten johtajat, elinkeinojohtaja) on ilmoitettu, että heitä voi-
daan tarvittaessa kuulla käsittelyn aikana.

 ----

 Talousarvio- ja toimintasuunnitelma-asiakirja on lähetetty 15.11.2017 pa pe-
ri ver sio na kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville lukuun ottamatta
nii tä, jotka ilmoittivat hakevansa asiakirjan kunnantalolta. Suun nit te lu asia-
kir jaa on saatavana kunnan keskuksesta. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle oheisen vuoden 2018 ta lous ar-

vion sekä vuosien 2018 - 2020 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston
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hy väk syt tä väk si.

Käsittely:
  Asiantuntijoina oli paikalla toimialajohtajat Mari Palolahti (klo 9.25-10.50),

Ar to Leppälä (9.25-12.57 ) ja Ilkka Korhonen (klo 9.25-12.57 ) sekä ta lous-
sih tee ri Pirjo Kyrö (klo 9.25-10.50) ja Tilapalvelu liikelaitoksen kiin teis tö-
pääl lik kö Erkka Tervo (klo 9.25-12.57).  Kokous keskeytettiin kuulemisen
ajak si. 

 Korjataan kirjoitusvirheitä ja taulukoita. Todettiin, että ta lo us ar vio/suun nit-
te lu asiakir jaa seuraavana vuonna täydennetään esim. vai kut ta vuus ta voit tei-
den osalta. 

 Kunnanhallitus piti lounastauon klo 10.50-11.47.

 Kunnanhallitus kävi talousarvion läpi sivu sivulta. 

2.  Talousarvion rakenne
2.1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat

 s. 5 
 tarkennetaan lause "Kunnanhallitus päätti, että taloussuunnittelun kehys on

ku lu van vuoden toteutuma-arviot... muotoon "... paitsi sivistyslautakunnan
osal ta, jossa taloussuunnittelukehys on vuoden 2016 tilinpäätös..."

2.1.5  Kunnan yhteisöjen erityistavoitteet vuosina 2018 - 2020
 s. 10 
 kohdalle otetaan teksti, että konsernijaosto tarkastaa konsernirakennetta

vuo den 2018 aikana ja tekee tarvittavat muutosesitykset. 

 Kalotin oppimiskeskussäätiön toiminta ja asema selvitetään.

 s.11
 Kunnanhallitus edellyttää, että kiinteistöjen hallinnointi ja hoito yhdelle toi-

mi jal le selvitetään InLike Oy:n ja Kalotin oppimiskeskussäätiön kohdalla. 

 s. 12
 Saariselän Siula Oy:n kohdalla otetaan maininta Valtuuston 14.11.2013 te-

ke män päätöksen mukaisesti Saariselän Siula Oy:n osakkeet myydään. 

2.2. Yleinen taloudellinen kehitys
2.2.2  Toimintaympäristön kehitys

 s. 14   toivotaan kaaviota elinkeinorakenteesta. 

2.2.4  Väestörakenteen kehitys
 s. 16   korjataan taulukon rakenne Väestörakenne Inarissa

3.  Käyttötalousosa
 s.  21-22 korjataan taulukko
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3.5.  Sosiaali- ja terveyslautakunta
 s. 30 toivotaan tekstiin lisättäväksi pitkäaikaistyöttömien määrä ja                

        määritelmä pitkäaikaistyöttömyydestä

 s. 31 tarkistetaan etumerkit nettokustannuksista samanlaisiksi

3.7.  Sivistyslautakunta
 s. 45 Korjataan kirjoitusvirhe ja  sivistyslautakunnan perustelujen viimeisen

         kappaleen teksti "Edellä luetellut... pitää olla "Sivistyslautakunnan      
         toiminnalliset muutokset ovat 465 500 euroa". 

3.8.  Tekninen lautakunta
 s. 62 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että talousarvion perusteluista      

         poistetaan "Yksityistieavustusten leikkaus + 20 000 €). (Tarkistetaan   
         vaikutus numeroihin.). Muutetaan viimeisen virkkeen kohta                 
          " henkilöstölisäys tarpeisiin"muotoon "henkilöstö- ja in ves toin ti-
          li säys tar pei siin". 

3.9.  Kohderahoitteisen tehtävän käyttötalousosa
3.9.3  Tilapalvelu liikelaitos

 s. 80  ylijäämän muutoksen etumerkki tarkistetaan. 

3.9.4  Elinvoimalautakunta / Nordica

 Todettiin, että elinvoimalautakunnan/Nordican strategisia pitkän aikavälin 
ta voit tei ta ei ole asetettu.

5.  Investointiosa

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
 s. 102
 Hanke toteutetaan, mikäli siihen saadaan ulkopuolinen rahoitus. Selvitetään

jää hi lei den kuljetusjärjestelyt ja kehittäminen.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
 s. 103
 Kartoitetaan Inarin kk:n ikäihmisten vuokratalohankkeen to teut ta mis vaih to-

eh dot myös yksityisenä hankkeena ja mahdollisena yhteistyöhankkeena.

 s. 107 ja 108 tarkastetaan Saariselän kehittämisrahaston neton etumerkki.

 6.  Rahoitusosa ja lainakanta
 s. 109  todettiin että, vuonna 2017 lainamäärä nousee 2495 euroon asukasta

    kohden, ja laskee vuoteen 2018 loppuun mennessä 2299 euroon asukasta
    kohden.
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6.  Henkilöstöohjelma
 s. 115 ja 117 korjataan taulukot

 s. 120 v. 2016 apulaisrakennustarkastaja -1  ja lisätään nimikemuutos           
  tarkastusinsinööri 1.

 s. 121 lisätään selitys varastonhoitaja-työvalmentajaan. 

 Lisätään v. 2017 Tilapalvelu liikelaitokseen projekti-insinööri 1.

 Korjataan kirjoitusvirheitä sivuilta 13, 24-25, 50, 58, 60, 65, 69, 82, 119. 

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja eh do-
tuk sen muutokset em. korjauksin ja tarkennuksin.

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

VALT
Liite 2 Liitteenä 2 on Inarin kunnan talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toi-

min ta suun ni tel ma vuosille 2018 - 2020.

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä 2 olevan vuoden 2018 ta lous ar-

vion sekä vuo sien 2018 - 2020 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston
hy väk syt tä väk si.

 Käsittely:
 Kunnanjohtaja esitteli talousarviota sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa.

 Valtuustoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot seuraavassa järjestyksessä:
 -  Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron piti Anne Tuovila. 
 -  Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron piti Toini Sanila.
 -  SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoron piti Kari Tammela.
 -  Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenvuoron piti Eira Oikarinen. 

-  Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoron piti Maire Puikko.

 Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosesitykset, jotka puheenjohtaja
pyy si kirjallisesti:

Käsittely:
 Kunnanjohtaja Toni K. Laine esitteli ensi vuoden talousarvion ja talous- ja

toimintasuunnitelman vuosille 2018-2020.
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 Pekka Pekkala poistui kokouksesta klo 16.00.

 Ryhmäpuheenvuorot suuruusjärjestyksesssä. Puheenvuorot voi pitää
seisten: Kokoomuksen valtuustoryhmä Anne Tuovila, Keskustan
valtuustoryhmä Hannu Alenius, Vasemmiston valtuustoryhmä  Eira
Oikarinen.

Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden
2018 talousarvioksi sekä vuosien 2018 - 2020 talous- ja toi min ta suun ni tel-
mak si. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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79
Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat

VALT 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."

 Hannu Alenius jätti keskustan valtuustoaloiteen Ivalon verotoimiston
toimipisteen toiminnan kehittämiseksi. 

Kokouksen päätös

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 16.24 ja antoi sivuilla ---
olevan muutoksenhakuohjeen. 


