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Valtuusto

Kokousaika 16.03.2017 klo 14:00

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali

Jäsenet Nimenhuutoluettelo liitteenä 1.

Muut  Toni K. Laine kunnanjohtaja
 Pentti Tarvainen hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
 Mari Palolahti osastopäällikkö 
 Irja Seppänen osastopäällikkö
 Arto Leppälä osastopäällikkö

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Todetaan §:ssä 1.

Asiat 1 - 11

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                    
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Raimo Parviainen ja Maire Puikko.

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
 Anu Avaskari  Pentti Tarvainen
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika   23.3.2017

Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Kunnantalolla arkistosihteerin virkahuoneessa 24.3.2017.

 Pentti Tarvainen
 hallintojohtaja
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Valtuusto 16.03.2017

1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

VALT Valtuuston työjärjestyksen 8. ja 9. pykälien mukaan kutsu on lähetettä-
Liite 1  vä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on 

kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Esityslista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä.

  Valtuuston työjärjestyksen 10. pykälän mukaan valtuuston kokouksen
ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, 
joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

  Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhalli-
tuksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 9.3.2017. Työjärjestyksen 10. pykälän
mukaan ilmoitus on julkaistu valtuuston päättämässä Inarilainen-lehdessä    
1.3.2017.

  Kuntalain 58. §:n 1. momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, 
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

  Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla. Nimenhuutoluettelo on 
liitteenä nro 1.

Kun nimenhuuto on toimitettu, puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet
valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä sekä sen jälkeen 
toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Puheenjohtaja ilmoitti, että Meeri Nivasalo on matkan vuoksi ja Vesa
Pietikäinen, Arvi Kustula, Jani Palokangas sekä Marko Katajamaa ovat
työn vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan
varajäsenen tilalleen.

Puheenjohtaja kutsui
 Meeri Nivasalon tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen

varajäsenen Satu Yliluoman, Vesa Pietikäisen tilalle toisen
varajäsenen Seppo Hautamäen sekä Marko Katajamaan tilalle 4.
varajäsenen Markku Harrin 3. varajäsenen matkaesteen vuoksi.

 Arvi Kustulan tilalle Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen
varajäsenen Aarre Vilposen, Jani Palokankaan tilalle 5. varajäsenen
Ritva Hirvelän 2. - 4. varajäsenten esteiden vuoksi.

  Päätös:
  Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska
paikalla oli 27 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista
oli poissa 5 valtuutettua. 

Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli myöskin kunnanjohtaja Toni K. Laine
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Valtuusto 16.03.2017

ja hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Pentti Tarvainen sekä osastopäälliköt
Mari Palolahti ja Arto Leppälä. 

Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi uuden kunnanjohtajan Toni K.
Laineen, joka kiitti ja piti puheenvuoron.

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
  __________ 
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Valtuusto 16.03.2017

2
Pöytäkirjan tarkastajien vaali

VALT Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytä-
kirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Raimo Parviainen ja Maire
Puikko.

Pöytäkirja on ilmoitettu pidettävän yleisesti nähtävänä 24.3.2017. 
Pöytäkirja tarkastettaneen viimeistään torstaina 23.3.2017.

 Päätös:
Valtuusto yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Roinesalon ja
Maire Puikon

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



Inarin kunta Esityslista 1/2017 6

Kunnanhallitus § 46 20.02.2017
Valtuusto 16.03.2017

3
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toukokuun 2017 loppuun

10/00.00.01.00/2015

KHALL § 46 Hallintojohtaja

  Valtuuston puheenjohtajaksi on valtuuston yksimielisesti 29.1.2015
kokouksessaan vlinnut Anu Avaskarin, I varapuheenjohtajaksi Toini
Sanilan ja II varapuheenjohtajaksi Marko Katajamaan. Valinnan
käsittelyotsikkona on ollut "Valtuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016". 

 Uusi kuntalaki  tuli voimaan 1.5.2015. Kuntalain 147 §:n 2 mom. mukaan
lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuston toimikausi jatkuu
toukokuun 2017 loppuun. Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentti on
seuraava:

"Valtuustossa on puheenjohtajan lisäksi ensimmäinen ja toinen
varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta".

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston

puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston

puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin.

 Päätös:
Valtuusto yksimielisesti valitsi valtuuston puheenjohtajaksi Anu Avaskarin,
I varapuheenjohtajaksi Toini Sanilan ja II varapuheenjohtajaksi Marko
Katajamaan. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 336 08.12.2016
Valtuusto 16.03.2017

4
Kuntajohtajan johtajasopimus

320/01.01.01.01/2016

KHALL § 336 Hallintojohtaja

  Kunnanjohtajaksi valittavaksi esitettävälle Toni K. Laineelle on toimitettu
29.11.2016 johtajasopimus. Johtajasopimusta ovat valmistelleet valtuuston
pu heen joh ta ja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vs. kunnanjohtaja. Val-
mis te lu on tehty Kuntaliiton uusimman mallin mukaisesti ja sitä on johtanut
kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja. Johtajasopimusluonnos, Laineen vas ta esi-
tys ja vs. kunnanjohtajan kommentit siitä on lähetetty kun nan hal li tuk sel le
säh kö pos tit se ja tarkoitus on, että siitä päätetään ennen va lin taa. Asiakirjat
ei vät ole vielä julkisia, koska sopimusta vielä valmistellaan. 

 Hallintosäännön 14 §:n mukaan "Toimielin voi erityisestä syystä päättää, et-
tä asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan
esit te lyä." Kunnanjohtajan valinnassa erityiseksi syyksi kirjattiin, että ky-
sees sä on kunnan korkein viranhaltija, joka on suoraan kunnanhallituksen
alai suu des sa. Sama peruste on johtajasopimuksesta päätettäessä.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi oheisen kunnanjohtajan

joh ta ja so pi muk sen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää oheisen kunnanjohtajan joh ta ja-
so pi muk sen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle oheisen kunnanjohtajan johtaja-
 sopimuksen hyväksyttäväksi.

Kunnanjohtaja Toni K.Laine poistui esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Kokous keskeytettiin ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari ja
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Kunnanhallitus § 336 08.12.2016
Valtuusto 16.03.2017

kunnanjohtaja Toni K. Laine allekirjoittivat sopimuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Valtuusto § 8 24.01.2013
Kunnanhallitus § 412 03.11.2014
Valtuusto § 59 13.11.2014
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5
Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2013 - 2016 / lautakunnan täydentäminen

678/00.00.01.00/2012

KHALL § 14 Hallintojohtaja

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

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

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

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

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

 johtajaksi.

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT § 8 Kunnanhallituksen ehdotus:
4 ja 5 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaisi keskus vaalilauta-

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

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä.

Käsittely:
  Aslak Pekkala ehdotti, että keskusvaalilautakuntaan valitaan jäseniksi Esko

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

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

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

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

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

 Päätös:
Valtuusto valitsi keskusvaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
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jäsen
Esko Mantila
Ari Nissilä
Kaisa Tanhua
Eila Kallioinen
Maijukka Pyykkö.  

Varajäseniksi seuraavat henkilöt, jotka tulevat jäsenten sijaan seuraavassa
järjestyksessä:

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

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

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

KHALL § 412 Hallintojohtaja

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

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

  1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;"

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

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

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

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

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

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätös ehdotuk sen. 

 Keskusvaalilautakunnan jäseneksi Mantilan tilalle valittiin yksimielisesti
Pekka Välitalo. 

 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka
Vä litalo.

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

KHALL § 101 Hallintojohtaja

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

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

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

     keskusvaalilautakunnan varajäseneksi
 2.  valitsee keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdo tuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

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

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

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

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

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

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
__________ 
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KHALL § 61 Hallintojohtaja

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

 Vaalilain 13 §:n 1 mom. mukaan keskusvaalilautakunnan jäsen tai
varajäsen, joka on kuntavaaleissa ehdolla, ei saa osallistua lautakunnan
työskentelyyn siitä lukien kun häntä koskeva ehdokashakemus on toimitettu
keskusvaalilautakunnalle.

 Keskusvaalilautakunta pitää kokouksen 17.2.2017.  Ehdokashakemukset on
jätettävä 28.2.2017.  Seuraava lakisääteinen kokous on 6.3.2017. Tässä
kokouksessa käydään ehdokaslistat läpi. Epävarmaa on, saadaanko tätä
keskusvaalilautakunnan kokousta päätösvaltaiseksi. Oikeusministeriön
vaaliohjeiden mukaan, jos keskusvaalilautakunnan varajäsen on estynyt tai
esteellinen, saa kunnanhallitus määrätä väliaikaisen varajäsenen.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
lautakunta on kokouksissaan aina päätösvaltainen. 

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

Keskusvaalilautakunta

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

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

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

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

    siihen asti, kun valtuusto täydentää keskusvaalilautakuntaa.

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

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

KHALL § 66 Vs. kunnanjohtaja

 Keskusvaalilautakunnan jäsenistä Eila Kallioinen ja varajäsenistä Eija
Jääskeläinen ja Juho Niskanen ovat ehdokkaina, joten he eivät ole
vaalikelpoisia keskusvaalilautakuntaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

1. todettavaksi, että Eila Kallioisen lisäksi 3. varajäsen Eija Jääskeläinen
ja 5. varajäsen Juho Niskanen eivät ole vaalikelpoisia
keskusvaalilautakuntaan

2. valittavaksi keskusvaalilautakuntaan jäsen Eila Kallioisen ja
varajäsen 3. varajäsen Eija Jääskeläisen ja 5. varajäsenen Juho
Niskasen tilalle

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle että, se
 1.  toteaa, että jäsen Eila Kallioinen, varajäsenet Eija Jääskeläinen ja Juho    

     Niskanen ovat menettäneet vaalikelpoisuutensa keskusvaali-
      lautakunnassa
 2.  valitsee jäsen Eila Kallioisen ja varajäsen 3. Eija Jääskeläisen ja 5.          

     varajäsen Juho Niskasen tilalle

 Päätös:
Valtuusto 

 1. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 
 2. valtuusto valitsi Sisko Akujärvi varsinaiseksi, 5. varajäseneksi Markku

Virtasen ja 3. varajäseneksi Ritva Hirvelän Heli Aikio. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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6
Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan viran muuttaminen kiinteistöpäällikön viraksi

51/01.01.00.01/2017

TEKLTK § 1 Tekninen johtaja

 Keväällä 2016 Tilapalvelu -liikelaitoksen ja Inarin Kiinteistöt Oy:n
välisessä kiinteistönhoitosopimuksessa järjesteltiin Inarin Kiinteistöt Oy:ltä
ostettavia kiinteistöhoitopalveluja siten, että palvelusopimuksen hinta aleni
186.000 €/vuosi. Järjestely edellytti, että kiinteistöpäällikkö-
rakennustarkastaja siirrettiin määräajaksi kokoaikaisesti kiinteistöpäällikön
tehtäviin. Samalla avoinna ollut apulaisrakennustarkastajan virka täytettiin
määräajaksi. 

 Henkilöstöjärjestely on ollut kunnan kustannusten kannalta neutraali
palvelusopimuksen hinnan alenemisen vuoksi.

 Vuoden talousarvion 2017 yhteydessä on päätetty henkilöstöjärjestelyn
vakinaistamisesta. 

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen

valtuustolle
 1. lakkautettavaksi kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan viran,
 2. perustettavaksi kiinteistöpäällikön päävirka.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL § 49 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle
 1.  lakkautettavaksi kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan viran,
 2.  perustettavaksi kiinteistöpäällikön päävirka.

Käsittely:
Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.47 - 17.08. 

 Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle
 1.  lakkautettavaksi kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastajan viran, 
 2.  perustettavaksi kiinteistöpäällikön pääviran

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 
  __________ 
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7
Tilintarkastuksen kilpailuttaminen

521/02.08.00/2016

TARKLTK § 48 Tarkastuslautakunnan sihteeri

 Uuden kuntalain 122 §:n mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden
tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii
tehtävässään virkavastuulla. 

Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja
talouden tarkastamista varten. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö
(JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä
vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Ellei
tilintarkastajaksi valita yhteisöä ja tilintarkastajia valitaan vain yksi, on
valittava vähintään yksi varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaan
sovelletaan, mitä tilintarkastajasta säädetään.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastajan valinnan valmistelu.
Kilpailuttaminen tulee suorittaa hankintalain säännösten mukaisesti.
Kysymyksessä on palveluiden kilpailutus.

Käsittely:
Tilintarkastaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta. Sihteerinä
toimi Eila Kallioinen.

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätetään tilintarkastuksen kilpailuttamisesta tilikausien 2017 – 2020
hallinnon ja talouden tarkastamista varten sekä siihen liittyvistä
toimenpiteistä.

Päätös:
 Tarkastuslautakunta päätti aloittaa tilintarkastuksen kilpailutuksen

valmistelun. Henkilöstösihteeri-suunnittelija valmistelee asiaa.

 Tarkastuslautakunta käsittelee tarjouspyynnön seuraavassa kokouksessa.

 _________

TARKLTK § 53 Henkilöstösihteeri-suunnittelija

 Ohessa on tarjouspyyntö tilintarkastuksesta vuosille 2017 - 2018 ja optiona
yhdelle tai kahdelle vuodelle.
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 Tarjouspyyntö on lähetetty tarkastuslautakunnalle 20.12.2016
sähköpostitse. Menettelystä on etukäteen sovittu puheenjohtajan kanssa.

Puheenjohtajan ehdotus:
 Tarkastuslautakunta hyväksyy oheisen tarjouspyynnön. 

Päätös:
 Tarkastuslautakunta hyväksyi oheisen tarjouspyynnön. 

TARKLTK § 13 Henkilöstösihteeri-suunnittelija

 Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA- kansallinen hankintajärjestelmässä
sekä Inarin kunnan verkkosivuilla.

 Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä BDO Audiator Oy, KPMG
Julkishallinnon palvelut Oy ja Julkispalvelut EY Oy.

 Tarkastussäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan
esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten JHTT-yhteisön.

 Kokouksessa jaetaan ja esitellään tarjouspyyntö, tarjousten
avaamispöytäkirja ja tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitetyn
pisteytyksen mukaisesti.  

 Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Puheenjohtajan ehdotus:
 Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se valitsee tilintarkastajaksi

kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Päätösehdotus
kokonaisuudessaan annetaan kokouksessa.

Käsittely:
 Taloussihteeri Pirjo Kyrö esitteli saapuneet tarjoukset, tarjousvertailun

perusteet ja tarjousvertailun tuloksen. 

 Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä BDO Audiator Oy, ja
Julkispalvelut EY Oy. Julkispalvelut EY Oy:n tarjous on annettu vain
vuosille 2017-2018, ei tarjouspyynnön mukaisesti myös optiovuosille
2019-2020. Tarjous ei täten ole tarjouspyynnön mukainen ja se hylätään.
Vaikka hinta kerrottaisiin kaksinkertaiseksi, jotta vertailuhinta saataisiin
koko neljälle vuodelle, tarjous ei kuitenkaan saa tarjousvertailussa parhaita
pisteitä.

 Päätös:
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se valitsee kuntakonsernin
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tilintarkastajaksi sopimuskaudelle 2017-2018 KPMG Julkishallinnon
palvelut Oy:n. Optiovuosien käytöstä päätetään erikseen. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
 _________

VALT Ohessa
 -  tarjouspyyntö
 -  tilintarkastustarjousten vertailu 

 Tarjousasiakirjat nähtävillä kokousasiakirjoissa.

Päätös:
  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 
  __________ 
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8
Inarijärven osayleiskaavan tilannekatsaus / kaavan asettaminen nähtäville / kaavan
hyväksyminen

554/10.02.02/2012

KHALL § 138 Tekninen johtaja

 Tarve Inarijärven yleiskaavan muuttamiseen lähti liikkeelle Met sä hal li tuk-
sen Juutuan retkeilyalueen laajentamisesta järvialueelle ja tavoitteesta pe-
rus taa alueelle valtion retkeilyalue. Inarin kunta ja Metsähallitus sopivat
vuon na 2004, että ennen valtion retkeilyalueen perustamista Inarin kunta
tar kis taa Inarijärven yleiskaavan. Esitys maa- ja metsätalousministeriölle
17.5.2004 ohessa.

 Inarijärven yleiskaavaa käynnistyi kesällä 2006 Inarijärven toiminnallisen
ke hit tä mi sen suunnitelman laatimisella. Toiminnallisen kehittämisen suun-
ni tel ma hyväksyttiin valtuustossa 29.8.2007. Päätös ohessa. Inarijärven toi-
min nal li sen kehittämisen suunnitelma ohessa.

 Toiminnallisen kehittämisen suunnitelman pohjalta käynnistettiin var si nai-
nen yleiskaavan laatiminen. Aluksi yleiskaavoituksessa oli laaja eri si dos-
ryh mis tä koottu ohjausryhmä, mutta vuonna 2009 ohjausryhmäksi nimettiin
kun nan hal li tus. Inarijärven osayleiskaavaa koskevia kunnanhallituksen kä-
sit te ly jä vuodelta 2015 ohessa.

 Konsultin SWECO Oy:n edustaja arkkitehti Riitta Yrjänheikki esittelee
yleis kaa va ti lan net ta kunnanhallituksen kokouksessa.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää asettaa Inarijärven osayleiskaavaehdotuksen maan-

käyt tö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 

 Käsittely:
 Arkkitehti Riitta Yrjänheikki Sweco Oy:stä  ja tekninen johtaja Arto Lep pä-

lä olivat paikalla asiantuntijana klo 17.05 - 18.36 ja Leppälä vielä klo 19.00
- 19.44. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 Maire Puikko, Heli Portti ja Pentti Tarvainen poistuivat esteellisinä (int res-
si jää vi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 Kunnanjohtaja toimi pöytäkirjan pitäjänä tämän asian ajan.

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:
 Kunnanhallitus päättää

1. laajentaa Kaapinmatin ja Kuortakkilompolon välinen SL-1 alue  poh joi-
seen kaava-alueen reunaan saakka
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2. asettaa Inarijärven osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja ra ken nus-
lain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 

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

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   tekninen johtaja, kaavoitusinsinööri
  Tiedoksi:   Sweco Oy / arkkitehti Riitta Yrjänheikki
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363
  __________

KHALL § 65 Tekninen johtaja

 Inarijärven yleiskaavoitus käynnistyi kunnanhallituksen päätöksellä
19.6.2006 § 260, jolloin kunnanhallitus hyväksyi Inarijärven
osayleiskaavoitusta koskevan konsulttitarjouksen. Inarijärven yleiskaava
päätettiin tarjouspyynnön mukaisesti tarkistaa kaksivaiheisena prosessina
siten, että ensin laadittiin Inarijärven toiminnallisen kehittämisen
suunnitelma, joka hyväksyttiin valtuustossa 29.8.2007. Inarijärven
toiminnallisen kehittämisen suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisena
prosessina, jossa mahdollisimman monella osapuolella oli mahdollisuus
vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Vuorovaikutteisen suunnittelun
tarkoituksena oli luoda mahdollisimman suuri yksimielisyys alueen
kehittämisen tavoitteista.

 Lähtökohtana suunnitelmalle oli alueella asuvat ihmiset, heidän
elinmahdollisuutensa ja elinympäristönsä. Kaavoituksen ohjausryhmässä oli
edustajat Inarin kunnasta, Muddusjärven paliskunnasta, Hammastunturin
paliskunnasta. Ivalon paliskunnasta, Metsähallituksen edustaja, matkailun
edustaja, Lapin ympäristökeskuksen edustaja ja Lapin liiton edustaja. 

 Inarijärven toiminnallisen kehittämisen suunnitelmasta pidettiin
yleisötilaisuudet Veskoniemessä, Nellimissä ja Inarissa. Suunnitelma oli
yleisesti nähtävillä 7. - 20.5.2007. Suunnitelmasta jätettiin kuusi
muistutusta. Inarijärven toiminnallisen kehittämiseen liittyvän prosessin
perusteella oletuksena oli, että Inarijärven kehittämisen periaatteista oli
olemassa laaja yksimielisyys.

 Inarijärven yleiskaavoituksen käynnistyttyä alustavaa kaavaluonnosta on
esitelty 29. - 30.10.2007 Partakossa, Nellimissä, Inarissa ja Ivalossa.
Palautteen perusteella tarkistettuja kaavaluonnoksia on esitelty 3. -
4.12.2008 Ivalossa, Partakossa ja Inarissa. Inarijärven osayleiskaavaluonnos
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on ollut ensimmäisen kerran yleisesti nähtävillä 12.4. -14.5.2010.

 Palautteen perusteella tarkistettu kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä
26.1. - 25.2.2011. Luonnosvaiheen jälkeen yleiskaavaan on tehty useita
muutoksia ja selvityksiä. Laajin ja monivaiheisin selvitys on ollut
Inarijärven Naturaselvitys, jonka riittävyydestä on haluttu saada varmuus
ennen päätöksentekoa.

 Kunnanhallitus päätti 16.5.2016 § 138 asettaa kaavaehdotuksen yleisesti
nähtäville. Inarijärven osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti 13.7. - 15.9.2016.
Kaavaehdotus on nähtävillä osoitteessa http:/inari.karttatiimi.fi/

 Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin
Liitolta, Metsähallituksen luontopalveluilta, Museovirastolta,
Saamelaismuseo Siidalta, Saamelaiskäräjiltä, Kolttien kyläkokoukselta,
Paliskuntain yhdistys ry:ltä, Hammastunturin paliskunnalta, Paatsjoen
paliskunnalta, Muddusjärven paliskunnalta, Ivalon paliskunnalta ja Inarin
luonnonystävät ry:ltä. 

 Määräaikaan mennessä lausuntonsa antoivat Lapin ELY-keskus, Lapin
Liitto, Metsähallituksen luontopalvelut, Museovirasto, Saamelaismuseo
Siida, Saamelaiskäräjät, Paliskuntain yhdistys ry, Hammastunturin
paliskunta (2kpl), Muddusjärven paliskunta ja Inarin luonnonystävät ry.
Lausunnot oheisena.

 Lisäksi kaavaehdotuksesta jätettiin 26 muistutusta. Muistutukset oheisena.

 Metsähallitus on antanut luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittaman lausunnon
Inarijärven Natura-arvioinnista 12.10.2016. Lausunto oheisena.

 Inarin luonnosystävät ry on täydentänyt lausuntoansa 3.11.2016 päivätyllä
lausunnolla. Täydennys oheisena.

 Lapin ELY-keskus on antanut luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen
lausunnon Natura-arvioinnin riittävyydestä 25.11.2016. Lausunto oheisena. 

 Saamelaiskäräjien kanssa on pidetty Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen
neuvottelu 1.12.2016. Muistio oheisena.

 Kaavan laatija on tehnyt vastineensa jätetyistä muistutuksista. Kaavan
laatijan vastine oheisena.

 Useissa lausunnoissa ja muistutuksissa esitetään poistettavaksi valtion
maalle osoitettuja matkailupalvelualueita (RM/v) sillä perusteella, että ei
tiedetä minkä laista toimintaa niillä tulee olemaan. Tämä onkin se syy,
miksi kohteet on osoitettu valtion tarpeisiin. Valtiolla on useaan lakiin
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perustuva neuvotteluvelvollisuus valtion maalle osoitetuista merkittävistä
hankkeista. Yleiskaava on pitkäjänteinen suunnitelma, eikä
rakennusoikeuden osoittaminen yleiskaavassa velvoita maanomistajaa
ryhtymään yleiskaavan mukaiseen rakennushankkeeseen. Rakentaminen jää
maanomistajan harkittavaksi noudattaen niitä periaatteita, mitä kukin
maanomistaja toiminnassaan noudattaa.

 Saamelaiskäräjät ja paliskunnat ovat ottaneet kantaa yksityiselle maalle
osoitettuun rakentamisen määrään. Saamelaiskäräjät on lausunnossaan
katsonut, että lomarakentamisen määrää ja sijoittelua ja merkintöjä tulee
tarkistaa, jotta se ei heikentäisi vähäistä suuremmissa määrin
saamelaiselinkeinojen toimintaedellytyksiä. 7 mökkiä kilometrillä sulkee
koko rannan poronhoidolta ja pirstoo laitumia.

 Lomarakentamisen mitoitus 7 loma-asuntoa rantakilometrille koskee
lähinnä Inarijärven ranta-alueita taajamien lähellä. Mitoitus koskee
ainoastaan yksityisiä maita, joiden omistajista suuri osa on äänioikeutettu
saamelaiskäräjävaaleissa. Edellä kerrotusta syystä Saamelaiskäräjien ja
paliskuntien vaatimus lomarakennuspaikkojen poistamisesta kohdistuu
pääasiassa yksityiseen maanomistukseen.

 Perustuslakivaliokunta on mietinnössään 13/2014 koskien ILO169
–sopimuksen ratifiointia todennut kohdassa maaoikeudet:

  - - -
Sopimus ei myöskään edellytä muut poissulkevien eri- tai yksinoikeuksien
luomista alkuperäiskansaan kuuluville yksilöille tai heidän muodostamilleen
oikeushenkilöille. Sopimus ei aiheuta myöskään muutoksia Suomen
kaavoituslainsäädäntöön tai kuntien kaavoitusoikeuteen. 

 Valiokunta katsoo kuitenkin sopimuksen täytäntöönpanoon kuuluvan, että
saamelaisille turvataan oikeudet osallistua ja vaikuttaa saamelaisten
kotiseutualueella olevien valtion maa- ja vesialueiden käyttöä koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon samoin kuin oikeudet käyttää näitä alueita
saamelaiskulttuurin harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä
harjoittaa näillä alueilla saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, kuten
poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta.

 Inarijärven osayleiskaavassa pitkän ja vuorovaikutteisen
suunnitteluprosessin aikana on päädytty lopputulokseen, jossa valtiolle ei
osoiteta uutta lomarakentamista Inarijärven ranta-alueille. Voimassa
olevassa Inarijärven osayleiskaavassa olevat, myös rakentamattomat
rakennuspaikat on pyritty säilyttämään. 

 Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 2011:61 koskien Tenojoen
rantayleiskaavaa linjannut, että myös valtiota maanomistajana tulee
kohdella tasapuolisesti rakennusoikeutta jaettaessa:
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Rantavyöhykkeellä sijaitsevan valtion kiinteän omaisuuden luovuttamisen ja
vuokraamisen edellytykset määräytyvät oikeudesta luovuttaa valtion
kiinteistövarallisuutta annetun lain mukaisesti. Mainittua lakia koskevan
hallituksen esityksen (HE 102/2002 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa on
luovuttamisen edellytyksiä koskevan 4 §:n kohdalla todettu muun ohella,
että rantavyöhykkeellä sijaitsevan kiinteän omaisuuden luovuttaminen
yksityistä loma-asuntokäyttöä tai lomarakentamista varten olisi mahdollista
vain painavasta syystä. Alueen kaavoitustilanne ei vaikuttaisi asiaan.

Oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annettu laki sisältää
lainsäätäjän kannanoton siitä, että valtion viranomaisen hallinnassa olevat
kiinteistöt etenkään rantavyöhykkeellä eivät ole säännönmukaisen
vaihdannan ja rakentamiskäytön piirissä. Mainitussa laissa säädetty
merkitsee toisaalta sitä, että vaikka kiinteistö olisi kaavoitettu
loma-asuntokäyttöön, mainitussa laissa tarkoitettujen kiinteää omaisuutta
koskevien luovuttamisen edellytysten on tästä huolimatta täytyttävä.
Mainitun lain säännöksillä ei siten ole välitöntä oikeudellista merkitystä
laadittaessa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua kaavaa eivätkä ne,
puheena olevan lain 7 §:kin huomioon ottaen, ole esteenä
rakennuspaikkojen osoittamiselle rantavyöhykkeelle ja muulle
ranta-alueelle. Uusien rakennuspaikkojen kokonaan osoittamatta jättämistä
valtionmaille rantaosayleiskaavassa ei näin ollen ole voitu perustella sillä
seikalla, että lomarakennuspaikkojen luovuttamista on rajoitettu lailla
oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta. Toisaalta mainitusta
laista ilmenevä käsitys valtion alueiden ja niiden haltijan erilaisesta
oikeudellisesta asemasta suhteessa yksityisiin maanomistajiin ja näiden
maankäytöllisiin odotuksiin on osaltaan otettava huomioon arvioitaessa
rantayleiskaava-asiassa rakennusoikeuden osoittamisen edellytyksiä ja
mitoittamista maanomistajien välisen yhdenvertaisuuden sekä mahdollisen
kohtuuttoman haitan kannalta.

Metsähallituksesta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan Metsähallituksen
hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava
yhteen Saamelaiskäräjistä annetussa laissa tarkoitetulla saamelaisten
kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen
edellytykset turvataan, sekä poronhoitolaissa tarkoitetulla
poronhoitoalueella siten, että poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet
täytetään. Muun ohella näillä Metsähallituksen yleisillä yhteiskunnallisilla
velvoitteilla on merkitystä arvioitaessa maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n
mukaisten yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymistä. Näin ollen myös
mainitut seikat vaikuttavat siihen, millä painoarvolla maanomistajien
yhdenvertaisen kohtelun periaate on otettava huomioon osoitettaessa
rakennuspaikkoja valtionmaille saamelaisten kotiseutualueella ja
poronhoitoalueella, ja siihen, aiheuttaako kaava kohtuutonta haittaa
Metsähallitukselle valtionmaiden haltijana. Poronhoitolain 2 §:n 2
momentissa säädetty maankäyttörajoitus on sellaisenaan velvoittava myös
yleiskaavasta päätettäessä.
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Kiinteistörekisterilain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu
rekisteriyksikkö Valtion metsämaa, jota nyt kysymyksessä olevat
Metsähallituksen hallinnassa olevat alueet pääosin ovat, ei
kiinteistönmuodostuksen kannalta kuulu saman momentin 1 kohdassa
tarkoitetun tilajaotuksen piiriin. Ranta-alueiden kaavoituksessa eri
emätilojen välisen yhdenvertaisuusarvioinnin lähtökohtana yleisesti
käytettävä alueen kiinteistönmuodostamis- ja rakentamishistorian tarkastelu
ei näin ollen sovellu lähtökohdaksi valtion maiden osalta.

Edellä lausuttu perustuslain 6 §:ssä säädetty yhdenvertaisuusperiaate ei
suojaa sellaisenaan valtiota. Periaate sisältää kuitenkin kunnan
viranomaisen harkintavallan käyttöä yleisemminkin rajoittavan periaatteen,
joka edellyttää, ettei valtiotakaan aseteta kaavoituksessa muita
maanomistajia huonompaan asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.
Tällaisia perusteita voivat olla edellä mainitut eri lakeihin perustuvat
valtion maiden käyttöä koskevat rajoitukset.

    - -

Näissä olosuhteissa korkein hallinto-oikeus, ottamatta kantaa siihen, minkä
sisältöinen yleiskaava Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden osalta
täyttäisi laissa asetetut vaatimukset, katsoo, että kunnanvaltuuston
hyväksymä kaava aiheuttaa valtionmaiden haltijalle Metsähallitukselle
maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 4 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
haittaa. Kaavaa laadittaessa ei myöskään ole otettu riittävällä tavalla
huomioon Metsähallitukselle eri laeissa säädettyjen tehtävien
toteuttamisedellytyksiä.

 Koska valtiolle ei ole osoitettu uutta lomarakentamista Inarijärven rannalle,
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti lomarakennusoikeutta on Inarijärven
osayleiskaavassa osoitettu valtion maalle sisäjärvien ranta-alueille. Valtiolle
osoitettujen rakennuspaikkojen luovutusta säätelee kuitenkin omat
määräyksensä, kuten Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 2011:61 on
todennut.

 Maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:n mukainen viranomaisneuvottelu
pidettiin 7.2.2017 Lapin ELY-keskuksessa. Muistio oheisena. Museovirasto
ja Saamelaismuseo Siida eivät osallistuneet viranomaisneuvotteluun.
Museovirasto ilmoitti kirjallisesti, että Museovirasto ei osallistu
neuvotteluun. Saamelaismuseo Siida lähetti 3.2.2017 päivätyn vastineen
viranomaisneuvottelussa käsiteltäväksi. Museoviraston kirje ja
Saamelaismuseo Siidan vastine oheisena.

 Saamelaismuseo Siidan kanssa on pidetty 13.2. työpalaveri virheellisten
merkintöjen korjaamiseksi. Neuvottelun pohjalta Saamelaismuseo Siida on
laatinut korjausehdotuksen. Korjausehdotus oheisena.

 Inarin luonnonystävät ry. on tehnyt 14.2.2017 päivätyn aloitteen Inarijärven
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rantametsien suojelemiseksi hakkuilta. Kunnanhallitus on käsitellyt
aloitteen 20.2.2017 § 55. Päätös oheisena.

 Jorma ja Sirkka-Liisa laine ovat tehneet 3.1.2017 diarisoidun
poikkeamislupahakemuksen lomarakennuksen käyttötarkoituksen
muutoksesta koskien tilaa 148-402-44-13. Kohteen naapurikiinteistön
rakennuspaikka on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-2),
joten estettä haettuun käyttötarkoituksen muutokseen ei ole olemassa.
Muutos on syytä huomioida yleiskaavassa.

 Asiakirjat ovat nähtävänä kokousasiakirjoissa arkistosihteerin
työhuoneessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen valtuuston

hyväksyttäväksi  13.7. - 15.9.2016 yleisesti nähtävillä olleen Inarijärven
osayleiskaavaehdotuksen lukuun ottamatta tilan 148-410-6-9 aluetta
seuraavilla muutoksilla:

 1.  Viranomaisneuvottelussa 7.2.2017 hyväksytyt muutokset sekä                 
      kaavanlaatijan vastineessaan esittämät tarkennukset täydennetään           
      kaavaehdotukseen ja kaavaselostukseen.

 2.  Saamelaismuseo Siidan 24.2.2017 päivätyssä korjausesityksessä              
      esittämät muutokset ja tarkennukset korjataan ja täydennetään                
      kaavaehdotukseen ja kaavaselostukseen.

 3. Kaavamääräykseen SL-1 lisätään teksti Alueella ei saa suorittaa sellaisia
     toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja.                 
     Toimenpiteet, jotka ovat tarpeen suojeluarvojen säilyttämiseksi tai          
     palauttamiseksi , kuitenkin sallitaan.

 4.  Kaavamääräyksen SL-1 alueella olevat ma-2 aluerajaukset poistetaan.
 5.  Tilalle 148-402-44-13 osoitettu lomarakennuspaikka (RA) muutetaan     

     pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-2).

Käsittely:
 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli asiantuntijana klo 16.05 -16.35. Kokous

keskeytettiin kuulemisen ajaksi.

 Todettiin, että kaavoittaja esittelee kaavaa ennen 16.3.2017 valtuuston
kokousta klo 12.00.

Heli Portti ja Maire Puikko poistuivat esteellisenä (intressijäävi) asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

 Lisäksi kunnanhallitus yksimielisesti päätti kohdaksi
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 6., että  poistetaan Pahtaniemen veneily- ja tulistelupaikka VR/v,
Miesniemen RM 500,  Täyssinän muistomerkin luona oleva RM/v; lisäksi
valtion omistamistamilta saarilta merkintä MPY muutetaan
SL-1-merkinnäksi. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Ohessa
 -    Inarijärven osayleiskaavaehdotus (löytyy kunnan nettisivulta osoitteessa

      http:/inari.karttatiimi.fi/
  -    Lausunnot Inarijärven osayleiskaavaehdotuksesta
  -    Muistutukset Inarijärven osayleiskaavaehdotuksesta
  -    Inarijärven naturalausunto
  -    Inarin Luonnonystävät ry / täydennys lausuntoon
  -    Lapin ELY-keskus / Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto
  -    Muistio / Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesta neuvottelusta
  -    Kaavanlaatijan vastine
  -    Viranomaisneuvottelun 7.2.2017 muistio
  -    Museoviraston ja Saamelaismuseon kirjeet viranomaisneuvotteluun
  -    Saamelaismuseo Siidan korjausehdotukset yleiskaavaehdotukseen
  -    Inarin Luonnonystävät ry:n aloite Inarijärven rantametsistä

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää Inarijärven osayleiskaavan valtuuston

hyväksyttäväksi, lukuunottamatta tila 148-410-6-9 aluetta
kunnanhallituksen esityksessä mainituin muutoksin (1-6).    

Käsittely:
 Valtuutetuille on 14.3.2017 sähköpostilla ilmoitettu, että valtuuston

esityslistan kohdassa 8 ”Inarijärven osayleiskaavan …hyväksyminen” on
kirjoitusvirhe ehdotuksen kohdassa 5. Siinä olevan tilan numero tulee olla
148-410-16-18 ei kohdassa mainittu. 

 Valtuustolle jaettiin seuraava muutos ja siihen liittyvä kaavakartta

 7. tilalle 148-402-14-22 Tissikivisaaressa Taajomaniemen länsirannalle
osoitettu rakennuspaikka siirretään Tiskiniemen etelänpuoleisen niemen
nokan itäpolelle ja siirretyn lomarakennuspaikan alue liitetään viereiseen
MPY-alueeseen. Muutoksessa tilan 148-402-14-11 lomarakennuspaikkojen
määrä ei muutu.

Esteelliset Toini Sanila. Anu Avaskari, Laila Aikio joista Sanilan tilalle
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Kari Knuutila ja Avaskarin tilalle Hannele Kukkala. Puheenjohtajana toimi
Teuvo Katajamaa. löp 15-00-15.38

 Veikko Väänänen esitti Eeva Harmasen kannattamana, että Miesniemen 
VR/v alue muutetaan kavamerkillälle MPY ja että alueeseen
kaavaehdotukseen liittyvä ohjeellinen venevalkama poistetaan. 

 Timo Väisänen esitti Matti Kyllösen kannattamana, että Miesniemen
rakennusoikeus 500 km2 palautetaan. 

 Äänestys
 Väänenen Jaa 21
 Väisänen Ei 4
 tyhjiä 1

 kunnanhallitus Jaa 3
 Väänen Ei 18 
 tyhjjiä 5,
 joten Väänäsen esitys voittanut

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja
korjasi kohdan 5. tilan numeron ja lisäsi kohdan 7 ja Väänäsen ehdotuksen. 

 Vatajäsenet klo 15,00-25.38 
  Lisätietoja:  tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 
  __________ 
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9
Ivalon asemakaavan muutos: Männiköntien liikennejärjestelyt

69/10.02.03/2016

TEKLTK § 18 Tekninen johtaja

 Asunto Oy Männiköntien hallituksen jäsenet ja osakkaat ovat esittäneet,
että Inarin kunta ryhtyy laatimaan kaavamuutosta uuden lyhyemmän
tieyhteyden avaamiseksi palvelukodilta Ivalontielle. Uusi tieyhteys tulisi
nykyisen kevyen liikenteen väylänkohdalle. Lisäksi Männiköntien
pohjoisosa välillä palvelukoti-Ivalontie muutettaisiin pihakaduksi. Esitys
ohessa. Ely-keskuksen lausunto esityksestä ohessa.

 Esityksestä on pyydetty kommenttia niiltä kiinteistön omistajilta, jotka
omistavat kiinteistön Männiköntien varressa välillä
Näveriniementie-Ivalontie. Asukaskysely ohessa. Määräaikaan 31.3.2016
saapui 2 kommenttia. Kommentit puoltavat kaavamuutoksen tekemistä.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää käynnistää Ivalon asemakaavan muutoksen

Männiköntien vaikutusalueella esityksen mukaisesti.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

TEKLTK § 5 Tekninen johtaja

 Kaavoitus kuulutettiin vireille 8.6.2016. Valmisteluvaiheen kuuleminen on
ollut 30.8.2016 - 30.9.2016. 

 Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 26.10.2016 - 25.11.2016 välisen
ajan. Kuulutus ohessa. Kaavaehdotus ja kaavaselostus ohessa.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunto Lapin ELY-keskukselta, Lapin
liitolta, Saamelaismuseo Siidalta, Inarin kunnan ympäristöyksiköltä, Inarin
kunnan rakennusvalvonnalta. Tunturiverkko Oy:ltä ja Inarin Lapin Vesi
Oy:ltä. Lausunnon antoivat Lapin Ely-keskus, Lapinliitto,  Saamelaismuseo
Siida, Lausunnot ohessa. Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei jätetty.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavaehdotuksen kunnanhallituksen

hyväksyttäväksi ja esitettäväksi edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
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  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL § 47 Ohessa
 -  kuulutus
 -  kaavaehdotus ja -selostus
 -  kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

 Maire Puikko poistui esteellisenä  (intressijäävi) asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Liitteenä 2 kaavaehdotus.
Liite 2
 Ohessa
 -  kuulutus
 -  kaavaselostus
 -  kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää kaavamuutoksen hyväksyttäväksi.

§ Kari Akujärvi ei ollut paikalla asiaa käsiteltäessä. 

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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10
Ivalon asemakaavan muuttaminen: Kirkkokujan alue

146/10.02.03/2016

TEKLTK § 17 Tekninen johtaja
liite 1
 Ivalon keskustan asemakaava entisen emäntäkoulun alueella on saanut

lainvoiman 18.11.2013. Kaavamuutoksessa muodostui kortteliin 154 
tonttinumerot 5 ja 6 kahteen kertaan. Lisäksi tekninen lautakunta on
18.11.2014 § 104 päättänyt muuttaa kortteliin 154 rajoittuvan kadun
nimeksi Jokipolku, mutta muutosta ei ole toteutettu. Päätös ohessa.

 Edellä olevat pienet asemakaavan tarkennukset edellyttävät asemakaavan
muutosta. Samalla on syytä tarkistaa korttelin 408 joen puoleisen rajan
paikka. Tonteille on olemassa kysyntää, mutta ostajaehdokkaat vierastavat
rantaan jäävän puistoalueen laajuutta. Lähtökohtaisesti puistokaistaletta on
vaadittu poistettavaksi ja toissijaisesti puitokaistaletta on toivottu
kavennettavaksi siten, että tontin omistaja hallitsisi jokinäkymää rajoittavaa
puustoa. Kartta liitteenä nro1.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää aloittaa asemakaavan muutoksen koskien

kortteleita 154 ja 408 sekä niihin liittyviä katu- ja lähivirkistysalueita.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

TEKLTK § 63 Tekninen johtaja
liite 3
 Kortteliin 408 kuuluvat tontit 1 ja 2 on myyty nykyisen kaavan mukaisena.

Kauppakirjassa ei ole ollut optiota kaavamuutoksesta. Tonttien ostajien
kanssa on solmittu erillinen sopimus, jonka mukaan he saavat hoitaa
rantapuistoa Inarin kunnan ohjauksessa saamatta kuitenkaan sulkea aluetta
muilta liikkujilta. Sopimukset ohessa.

 Edellä kuvatussa tilanteessa kaavamuutos on syytä rajata koskemaan vain
korttelia 154 ja siihen liittyvää Jokikujan katualuetta. Kartta liitteenä.

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää, että kaavamuutosalue rajataan koskemaan
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vain korttelia 154 ja siihen liittyvää Jokikujan katualuetta. 

Käsittely:
 Maire Puikko jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon

ajaksi.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

 Pöytäkirjan tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

TEKLTK § 4 Tekninen johtaja

 Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen (luonnosvaihe) on
ollut 12.10. - 11.11.2016. 

 Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 23.11. - 23.12.2016.
 Asemakaavan muutoksella korttelin 154 tonttien numerointi muuttuu ja

Jokikuja -katu nimetään Jokipoluksi. Kaavaehdotus ja kaavaselostus
ohessa.

 Määräaikana ei saapunut yhtään lausuntoa tai muistutusta.  

Osastopäällikön ehdotus:
 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavamuutoksen kunnanhallituksen

hyväksyttäväksi ja esitettäväksi edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:
  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen. 

  Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh. 0400-692 363 

  _____________

KHALL § 48 Ohessa
 -  kaavaehdotus ja -selostus

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Tekninen lautakunta § 17 12.04.2016
Tekninen lautakunta § 63 27.09.2016
Tekninen lautakunta § 4 31.01.2017
Kunnanhallitus § 48 20.02.2017
Valtuusto 16.03.2017

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

VALT
Liite 3 Liitteenä 3 kaavaehdotus.

 Ohessa
 -  kaavaselostus

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää kaavamuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi.

 Kari Akujärvi saapui kokoukseen asiaa käsiteltäessä. 
 Päätös:

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363 
  __________ 
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Valtuusto 16.03.2017

11
Muut mahdolliset kuntalain 53. ja 55. pykälien perusteella käsiteltävät asiat

VALT Kuntalain 55. §:n 2. momentti on seuraava:
”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltä-
väkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole
valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksi-
mielisesti.”

Kuntalain 53. § on seuraava:
”Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat
lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä
järjestelyä taikka jotka 71. §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on
valmistellut.”

Eira Oikarisen valtuustoaloite määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamisesta. 

Päätös klo 15.43

Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava valtuuston kokous on 18.5.2017 klo 14.00 ja tätä ennen 

Puheenjohtaja kertoi, että Ivalon yrittäjät ry järjestää yrittäjäillan 16.3.2017 klo 18.00 valtuustosalissa.
Tilaisuuteen voi osallistua. 


