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Valtuusto

Kokousaika 26.09.2017 klo 16:00

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali

Jäsenet Nimenhuutoluettelo liitteenä 1.

Muut  Toni K. Laine kunnanjohtaja
 Pentti Tarvainen hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
 Mari Palolahti toimialajohtaja
 Ulla Hynönen vs. toimialajohtaja
 Arto Leppälä toimialajohtaja

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Todetaan §:ssä 50.

Asiat 50 - 61

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                    
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Janne Hannola ja Tiitu Kemppainen.

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
 Anu Avaskari  Pentti Tarvainen
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusaika   3.10.2017

Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 4.10.2017.
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Valtuusto 26.09.2017

50
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 19.9.2017. Kokouskutsu on julkaistu 20.9.2017
ja asialista ja esityslista 19.9.2017 Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa
www.inari.fi.   

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 --- ovat matkan vuoksi, --- työn vuoksi sekä ---
henkilökohtaisen syyn vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat
pyytäneet kutsumaan varajäsenen tilalleen. 

Puheenjohtaja kutsui
Inka Kangasnimeen --- tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän toisen
varajäsenen Pekka Roinesalon ---, ensimmäisen varajäsenen esteen vuoksi. 
ksi. 
Mialanke Rautaria Peltosen ja Mar --- tilalle Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän toisen varajäsenen Lauri Titola ja Riitta Näkkäläjärvi ---,
ensimmäisen varajäsenen esteen vuoksi. 
-
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Päätös:
Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 

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

Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli myöskin kunnanjohtaja Toni K. Laine
ja hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Pentti Tarvainen sekä toimialajohtajat
Mari Palolahti, Arto Leppälä ja vs. toimialajohtaja Ulla Hynönen. ja
Anne-Mare Kalla-

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



Inarin kunta Esityslista 4/2017 5

Valtuusto 26.09.2017

51
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 tämän ko-
kouk sen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Janne Hannola ja
Tiitu Kemp pai nen.

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 3.10.2017 ja pidetään nähtävänä
4.10.2017 Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi.

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Janne Hannolan ja
Tiitu Kemppaisen. 

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



Inarin kunta Esityslista 4/2017 6
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Kunnanhallitus § 171 05.06.2017
Valtuusto § 31 15.06.2017
Kunnanhallitus § 292 04.09.2017
Valtuusto 26.09.2017

52
Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle
1.6.2017 - 31.5.2021/ Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelpoisuuden menettäminen

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. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Valtuusto 26.09.2017

 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. 

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.
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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 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että

1. Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt vaalikelpoisuutensa
paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin,
myös valtuustoon 

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 10. varajäseneksi tulee Markku Harri.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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53
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 -
31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelpoisuuden menettäminen 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.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:

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

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

KHALL § 293 Hallintojohtaja 

 Kati-Susanna Kaisanlahti on toimittanut kuntaan sähköpostitse 23.8.2017
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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 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt
vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan
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
varjaäseksi Pekka Roinesalo.

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
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 __________ 
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54
Teknisen lautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna
Kaisanlahden 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.

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

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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  __________

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
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. 
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 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 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle  

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt
paikkakunnalta poismuuton vuoksivaalikelpoisuutensa Inarin kunnan
luottamustoimiin

2. valittavaksi hänen tilalleen Eeva Harmaselle varajäsenen tekniseen
lautakuntaan.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

 Teknisen lautakunnan jäsen Eeva Harmasen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valittiin yksimielisesti Anne Tuovilan. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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55
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 /
Kati-Susanna Kaisanlahden vaalikelpoisuuden menettäminen 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-
nut kymmenen uskottua miestä.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
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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

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

KHALL § 295 Hallintojohtaja 

 Kati-Susanna Kaisanlahti on toimittanut kuntaan sähköpostitse 23.8.2017
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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 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt
paikkakunnalta poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan
luottamustoimiin

2. valittavaksi hänen tilalleen uskottu mies.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 Kaisanlahden tilalle uskotuksi mieheksi valittiin yksimielisesti Satu
Yli-LuoMAN

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



Inarin kunta Esityslista 4/2017 19

Kunnanhallitus § 182 05.06.2017
Valtuusto § 42 15.06.2017
Kunnanhallitus § 295 04.09.2017
Valtuusto 26.09.2017



Inarin kunta Esityslista 4/2017 20

Sääntötoimikunta § 3 20.03.2017
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Kunnanhallitus § 318 18.09.2017
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56
Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen palkkioiden osalta / tarkennus
vuosipalkkion osalta

152/00.01.01.00/2017

SÄÄNTÖTK § 3 Hallintojohtaja

 Palkkiosääntötoimikunnassa 20.2.2017 on sovittu, että nykyistä
palkkiosääntöä ei muuteta muutoin kuin palkkioiden osalta. Uutena
sääntöön otetaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkiot.
Inarin palkkiotaso on jäänyt jälkeen kuntien (esim. Kittilä ja Sodankylä)
palkkioista. Kunnat maksavat pääsääntöisesti vuosipalkkioita valtuuston ja
kunnanhallituksen puheenjohtajille. Inarin kunnassa vuosipalkkioita ei ole
käytössä, mutta toimituspalkkioita maksettaneen muita kuntia enemmän.
Nykyinen palkkiosääntö on ohessa. 

 Palkkiosäännön 2 §:ssä olevat toimielinten palkkiot esitetään muutettavaksi
seuraavasti: valtuuston ja kunnanhallituksen kokouspalkkio nostetaan 50
eurosta 70 euroon ja lautakuntien 37 eurosta 55 euroon. Vaalilautakuntien,
johtokuntien, toimikuntien yms. palkkio esitetään nostettavaksi 33 eurosta
45 euroon. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen palkkiota ei liene
tarpeen muuttaa (10 §, ennakkoäänestyksestä puheenjohtajalle 78 euroa
jäsenelle 56 euroa). Katselmusten ym. (6 §) eikä erityistehtävien (11 §)
palkkioita ei esitetä nostettavaksi.

 Palkkiosäännön 2 §:ään esitetään lisättäväksi seuraava kohta:

5. Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2000 euron,
1. varapuheenjohtajalle 1000 euron ja 2. varapuheenjohtajalle 500 euron
vuosipalkkio. Sivistyslautakunnan, elinvoimalautakunnan, teknisen
lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kunnanhallituksen
konsernijaoston ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston
puheenjohtajalle 800 euron, 1. varapuheenjohtajalle 400 euron ja 2.
varapuheenjohtajalle 200 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkioista
maksetaan toimikauden ensimmäisenä ja viimeisenä vuonna puolet.

 Suomen Kuntaliitto on selvittänyt kuntien luottamushenkilöiden palkkioita
ja korvauksia vuonna 2013. Julkaisu on nähtävillä Kuntaliiton nettisivuilla
osoitteessa http://www.kunnat.net/fi/tietopankit. Julkaisu löytyy myös
sähköiseen kokousjärjestelmään laitetun linkin kautta 6.2.2017.

 Hallintojohtajan ehdotus:
Hallintosääntötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
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valtuustolle muutettavaksi kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2
§:ää niin, että

 valtuuston ja kunnanhallituksen kokouspalkkio on 70 euroa ja lautakuntien
ja jaostojen 55 euroa. Vaalilautakuntien, johtokuntien, toimikuntien yms.
palkkio 45 euroa. 

 Palkkiosäännön 2 §:ään esitetään lisättäväksi seuraava kohta:

5. Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2000 euron,
1. varapuheenjohtajalle 1000 euron ja 2. varapuheenjohtajalle 500 euron
vuosipalkkio. Sivistyslautakunnan, elinvoimalautakunnan, teknisen
lautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kunnanhallituksen
konsernijaoston ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston
puheenjohtajalle 800 euron, 1. varapuheenjohtajalle 400 euron ja 2.
varapuheenjohtajalle 200 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkioista
maksetaan toimikauden ensimmäisenä ja viimeisenä vuonna puolet.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:
 Toimikunta hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan ehdotuksen muutoin,

mutta päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2000 euron
ja valtuuston puheenjohtajalle 1500 euron palkkiot, valtuuston I
varapuheenjohtajalle 750 euroa ja valtuuston II varapuheenjohtajalle 500
euroa. 

 Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa. 

 Asia otetaan 18.4.2017 kunnanhallituksen esityslistalle.

 _________

KHALL § 120 Hallintojohtaja

  Esitys palkkiosäännöksi on ohessa. Esitykseen on tehty sääntötoimikunnan
päät tä mät euromääräiset muutokset. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi oheiset Inarin

kun nan luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutokset, jotka tulevat voi-
maan 1.6.2017.
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Kari Akujärvi poistui tilapäisesti kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo
16.47.

 Valtuustolle
 Lisätietoja:  Hallintojohtaja Pentti Tarvainen
   p. 0400 317 552

 _________

KHALL § 151 Hallintojohtaja

 Kunnanhallituksessa 2.5.2017 käytyjen keskustelujen perusteella 2 §:ää esi-
te tään tarkennettavaksi niin, että jaostojen puheenjohtajille ei makseta vuo-
si palk kioi ta ja vuosipalkkio maksetaan vain yhdestä tehtävästä. Palkkio on
täl löin korkeimman maksettavan palkkion suuruinen. Tarkennukset on tehty
ohei seen palkkiosääntöön yliviivauksella ja kursivoinnilla.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi oheiset Inarin

kun nan luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutokset ja valmistelussa
mai ni tut tarkennukset, jotka tulevat voimaan 1.6.2017.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________
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VALT § 25 
Liite 5 Liitteenä 5 on esitys Inarin kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi.

 Suomen kuntaliiton julkaisuun Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja
korvauksen vuonna 2013 on linkki sähköisessä kokouksessa valtuuston
välilehdellä.

Asia käsitellään 15.5.2017 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös
laitetaan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen
kokoukseen.

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 5 olevan Inarin

kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutokset ja valmistelussa
mainitut tarkennukset, jotka tulevat voimaan 1.6.2017.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

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

KHALL § 318 Hallintojohtaja

 Palkkiosääntöä muutettiin palkkioiden osalta ja 2 §:ään lisättiin vuo si palk-
kiot. Palkkiosäännön 4 §:ssä todetaan, että "Luottamushenkilöille ei mak se-
ta vuosipalkkiota". Selvyyden vuoksi 4 §:ään esitetään otettavaksi tar ken-
nus, jossa todetaan, että se koskee muita kuin 2 §:n 5. kohdassa mainittuja
luot ta mus hen ki löi tä.

Kunnanjohtajan ehdotus:
  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle tarkennettavaksi palkkiosäännön

4 §:n 1 mom. niin, että se muutetaan seuraavaksi: "Muille kuin 2 §:n 5. koh-
das sa mainituille luottamushenkilöille ei makseta vuosipalkkiota". 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle



Inarin kunta Esityslista 4/2017 24

Sääntötoimikunta § 3 20.03.2017
Kunnanhallitus § 120 18.04.2017
Kunnanhallitus § 151 15.05.2017
Valtuusto § 25 18.05.2017
Kunnanhallitus § 318 18.09.2017
Valtuusto 26.09.2017

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkennettavaksi palkkiosäännön 4 §:n

1 mom. niin, että se muutetaan seuraavaksi: "Muille kuin 2 §:n 5. kohdassa
mai ni tuil le luottamushenkilöille ei makseta vuosipalkkiota". 

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

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

 Asian käsittelyn jälkeen valtuusto istutti kunnantalon edustalle Suomi
100-juhlavuoden kuusen ja piti tauon klo 16.25-17.00.



Inarin kunta Esityslista 4/2017 25

Kunnanhallitus § 218 05.06.2017
Valtuusto § 48 15.06.2017
Kunnanhallitus § 267 07.08.2017
Kunnanhallitus § 279 21.08.2017
Kunnanhallitus § 290 04.09.2017
Valtuusto 26.09.2017

57
Sivistysjohtajan viran ja viransijaisuuden täyttäminen / haastattelut / valinta

299/01.01.04.00/2017, 313/01.01.01.01/2017

KHALL § 218 Hallintojohtaja

  Sivistysjohtaja Irja Seppänen on 31.5.2017 päivätyllä oheisella kirjeellään
ir ti sa nou tu nut Inari kunnan sivistysjohtajan virasta niin, että hänen vii mei-
nen virassaolopäivä on 31.7.2017. Hallintosäännön 54 §:n mukaan vi ran-
hal ti jan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen
ot ta mi ses ta päättäneen viranomaisen tietoon. 

 Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 40 §:n mukaan viranhaltijan ir ti sa-
noes sa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos vi-
ran hal ti jan ottaminen kuuluu valtuustolle. Hallintosäännön 42 §:n mukaan
val tuus to päättää mm. sivistysjohtajan valinnasta. 

 Hallintosäännön 17 §:n mukaan sivistysjohtaja on sivistyslautakunnan alai-
sen sivistysosaston toimialajohtaja. 

 Hallintosäännön 41 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
vir ka suh tee seen ottava viranomainen paitsi silloin, kun päättäminen asiasta
kuu luu valtuustolle. Silloin viran tai virkasuhteen julkistaa haettavaksi kun-
nan hal li tus. Valtuusto kokoontunee kesäkuun jälkeen seuraavan kerran
syys kuus sa. Hakuajan viimeiseksi päiväksi esitetään 31.7.2017, jolloin asia
saa daan valmistelluksi ainakin sijaisuuden osalta 7.8.2017 pidettävään kun-
nan hal li tuk seen. 

 Sivistysjohtajan viran ja viransijaisuuden hakuilmoitus on ohessa. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi ja esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi si vis tys-
joh ta ja Irja Seppäsen irtisanoutumisen sivistysjohtajan virasta niin, että
hä nen viimeinen virassaolopäivä on 31.7.2017

2. julistaa sivistysjohtajan viran ja viransijaisuuden haettavaksi oheisella
ha ku il moi tuk sel la

3. esittää uudelle kunnanhallitukselle valittavaksi edustajat ar vioin ti ryh-
mään, joka kutsuu haastateltavat ja suorittaa haastattelut

4. nimetä haastattelijoiksi myös sivistyslautakunnan puheenjohtajat, kun-
nan joh ta jan ja hallintojohtajan

5. antaa haastattelujen käytännön järjestelyt hallintojohtajan tehtäväksi.
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Valtuustolle kohta 1.

  Toimeksi:   hallinto-osasto
  Tiedoksi:   hallintojohtaja
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

VALT § 48 Ohessa sivistysjohtaja Irja Seppänen 31.5.2017 päiväämä kirje, jossa hän on
ir ti sa nou tu nut Inari kunnan sivistysjohtajan virasta.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi sivistysjohtaja Ir-

ja Seppäsen irtisanoutumisen sivistysjohtajan virasta niin, että hänen vii-
mei nen virassaolopäivä on 31.7.2017.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

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

KHALL § 267 Hallintojohtaja

  Virkaan on määräaikaan mennessä hakenut 24 henkilöä. Luettelo hakijoista,
hei dän työkokemuksestaan, tutkinnoistaan, kelpoisuudesta ja so vel tu vuu-
des ta (ansiovertailu) on ohessa. Ansiovertailuun on merkitty hal lin to joh ta-
jan arvio hakijan muodollisesta kelpoisuudesta.

 Valinnassa edettäneen niin, että kunnanhallitus valitsee keskuudestaan
haas tat te lu ryh män, johon kuuluvat myös sivistyslautakunnan pu heen joh ta-
jat, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja, joista viimeksi mainittu toimii ryhmän
sih tee ri nä. Hallitus kutsuu haastateltavat niin, että esitys valtuustolle voi-
daan tehdä 4.9.2017 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Valtuusto
ko koon tu nee syyskuussa.
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 Hallintosäännön 42 §:n mukaan valtuusto päättää sivistysjohtajan va lin nas-
ta.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. nimetä haastatteluryhmän
2. pitää haastattelut 21.8.2017, haastatteluun voi osallistua myös säh köi-

ses ti
3. esitys haastatteluun kutsuttavista annetaan kokouksessa.

 Käsittely:
  Kunnanhallitukselle jaettiin Kuntarekrystä otettu yksityiskohtainen ha ki ja-

yh teen ve to ja vastaava kahdesta muutoin virkaa hakeneesta.

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:
  3. Haastatteluun kutsutaan Miikka Blomster, Ilkka Korhonen, Tiina Ni kan-

der-Koi vu kan gas, Kimmo Savolainen, Markku Varis ja Virpi Veskoniemi.

 Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti
1. nimetä haastatteluryhmään Jari Huotarin, Timo Väisäsen, Toini Sanilan

ja Jaana Seipiharjun se kä sivistyslautakunnan puheenjohtajat
2. järjestää haastattelut 22.8.2017, haastatteluun voi osallistua myös säh-

köi ses ti
3. kutsua haastatteluun kunnanjohtajan esityksen mukaisesti Miikka Blom-

ste rin, Ilkka Korhosen, Tiina Nikander-Koivukankaan, Kimmo Sa vo lai-
sen, Markku Variksen ja Virpi Veskoniemen.

 Todettiin, että Antti Pajamo on perunut hakemuksensa. 
Kunnanhallituksen kä si tyk sen mukaan Paula Nilivaara on kelpoinen vir-
kaan.

 Sovittiin, että hallintojohtaja tarkistaa kelpoisuusehdot.

  Toimeksi:   kunnanjohtaja, hallintojohtaja
  Tiedoksi:   haastatteluryhmään nimetyt, vs. sivistysjohtaja
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

KHALL § 279 Hallintojohtaja

  Kaikille haastatteluun kutsutuille on sopinut haastattelu 22.8.2017
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klo 10.00 - 16.30 väliselle ajalle. Osa haastatteluista pidetään sähköisesti.

 Edellisessä kokouksessa esillä ollutta hakijayhteenvetoa on muutettu niin,
et tä ne, joiden kohdalla hallintojohtajan käsityksen mukaan on tul kin nal li-
suut ta kelpoisuudesta on laitettu ?-merkki. Kelpoisuuden tulkinnallisuus
liit tyy lähinnä työkokemukseen vaativissa johtamistehtävissä.

 Kunnanhallitus tehnee esityksensä valtuustolle sivistysjohtajaksi va lit ta vas-
ta 4.9.2017 kokouksessaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi haastattelutilanteen ja muutetun hakijayhteenvedon
2. todeta, että kunnanhallitus tekee esityksen sivistysjohtajaksi valittavasta

4.9.2017 kokoukseen.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

KHALL § 290 Hallintojohtaja
Liite 7 
 Haastatteluryhmä on haastatellut 22.8.2017 Miikka Blomsterin, Virpi Ves-

ko nie men, Tiina Nikander-Koivukankaan, Kimmo Savolaisen, Markku Va-
rik sen ja Ilkka Korhosen. Savolaisen haastattelu tehtiin sähköisen yhteyden
vä li tyk sel lä. 

 Haastatteluryhmä esittää valittavaksi sivistysjohtajan virkaan KTM Miikka
Blom ste rin. 

 Hakijayhteenveto on ohessa. Hakemusasiakirjat ovat kokousasiakirjoissa
se kä nähtävillä ja saatavilla kunnantalolta.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle haastatteluryhmän esityksen mu-
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kai ses ti va lit ta vak si sivistysjohtajan virkaan KTM Miikka Blomsterin. 

 Virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toi-
mit ta nut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viranhoidon
al kuun sisältyy neljän kuukauden koeaika.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Käsittely:
 Timo Väisänen ehdotti Janne Hannolan kannattama, että varalle valitaan

Ilk ka Korhonen.   

Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 
puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin 
toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos
"ei" voittaa, on Väisäsen ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hy väk-
syt tiin yksimielisesti. 

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä: 5 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä. Ää nes-
tys luet te lo on pöytäkirjan liitteenä 7. 

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Hakijayhteenveto ja kunnanhallituksen 4.9.2017 § 290 äänestysluettelo ovat
ohessa. Hakemusasiakirjat ovat kokousasiakirjoissa sekä nähtävillä ja
saatavilla kunnantalolta.

Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle haastatteluryhmän esityksen mukaisesti

valittavaksi sivistysjohtajan virkaan KTM Miikka Blomsterin. 

 Virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on
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toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Viranhoidon alkuun sisältyy neljän kuukauden koeaika.

Käsittely:
 Valtuusto piti neuvottelutauon ennen päätöksentekoa klo 17.02-17.19. 

 Eeva Harmanen esitti TImo Väisäsen kannattamana, että valitaan 
sivistysjohtajan virkaan valitaan KTM Miikka Blommster
sivistysjhjohtajaksi ja hänen varalleen Ilkka Korhonen. Kari Tammela esitti
Aslak Pekkalan kannattamana sivistusjohtajan virkaan valitavaksi
valittavaksi Ilkka Korhosen.

 Päätettiin käydä sivistyjohtajan vaali suljetuin lipuin sivistysjohtajasta. 
Valtuutetuiuille jaettiin äänestysliput, joihin puheenjohtaja kehotti
kirjoittamaan sivistysjohtajaksi valittavan nimen. Äänestysliput annettiin
valtuuston puheenjohtajalle taitettuna aakkosjärjestyksessä.. Ääntenlaskijat
laskivat äänet. Suoritetussa vaalissa annettiin 27 ääntä, joihin 12   oli
kirjoitettu Miikka Blomsterin nimi ja  13 Ilkka Karhosen nimi, kahteen
lippuun oli kirjoitettu Virpi Veskoniemen nimi. Puheenjohtaja tarkisti
laskennan ja ää'netyslioput laitettiin ääntenlaskijoiden antaman tuloksen
kanssa suljettuun kirjekuoreen. 

 Puheenjohtaja totesi sivistysjohtajan virkaan tuleen valituksi KM  Ilkka
Korhosen.

Päätös:
Valtuusto valitsi Ilkka Korhosen Inarin kunann sivistysjohtajan virkaan.i
sivis.  Valtuusto valitsi yksimielisesti Ilkka Korhosen kieltäytymisen varalle
KM Miikka Blomsterin. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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58
Inarin kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen uudistaminen

426/00.03.02/2017

KHALL § 301 Taloussihteeri

Sisäinen valvonta on kunnan toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen val von-
nan tarkoituksena on edistää Inarin kunnan ja tytäryhteisöjen hyö dyn tä mis-
tä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisen
val von nan tavoitteena on myös erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten
en nal ta eh käi sy ja toteaminen sekä kunnan varojen huolellisen hoidon tur-
vaa mi nen. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tilintarkastaja ja tar kas tus lau ta-
kun ta.

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä joh to-
pää tök sis tä. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksessa on erotettava kaksi eri
ta soa:

1. Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kuntakonsernin 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteiden tavoitteena
on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja joh ta mis-
ta, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaik-
kea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja val-
von ta vas tuun sekä muiden velvoitteiden myötä. 

2. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee huolehtia kunnan si säi-
ses tä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallituksen
teh tä vä nä on myös antaa ohjeet toimielimille ja tulosalueille sisäisen val-
von nan käytännön järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset
ris kit tunnistetaan ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. 

Perusteiden ja ohjeiden laadinnassa on käytetty Kuntaliiton v. 2016 jul kai-
se mia suosituksia sisäisestä valvonnasta ja Kuntaliiton erityisasiantuntijan
suo sit te le maa mallia sisäisen valvonnan perusteiksi. Lisäksi ti lin tar kas ta jal-
ta on pyydetty kommentit sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oh je luon-
nok seen. Johtoryhmä on käsitellyt ohjetta 14.8.2017 kokouksessaan. 

Edellinen Inarin kunnan sisäisen valvonnan ohjeen on kunnanhallitus hy-
väk sy nyt 7.7.2008. Muun muassa uusi kuntalaki ja uusi hallintosääntö an ta-
vat aihetta sekä perusteiden hyväksymiseen että ohjeen uudistamiseen. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja uudistettu Inarin kunnan
si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan ohje ovat ohessa. 
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. esittää valtuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan sisäisen valvonnan ja

ris kien hal lin nan perusteet
2. hyväksyä ohessa olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Oh je tulee voimaan, jos valtuusto hyväksyy 26.9.2017 em. perusteet.
3. kumota kunnanhallituksen 7.7.2008 hyväksymän sisäisen valvonnan ja

ris kien hal lin nan ohjeen uudistetun ohjeen voimaantulon yhteydessä
4. antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sisäisen valvonnan ja ris kien hal-

lin nan ohjeeseen sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka ovat tarpeellisia oh-
jeen ajan tasalla pitämiseksi.

  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle (kohta 1)
 Toimeksi:   taloussihteeri, kunnanjohtaja (kohta 4)
  Lisätietoja:   taloussihteeri Pirjo Kyrö 
      puh. 040 517 5042
  __________

VALT Ohessa on Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi ohessa olevan sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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59
Inarin kirkonkylän tieympäristön parantaminen

54/10.03.01.01.00/2016

KHALL § 313 Tekninen johtaja

 Lapin ELY-keskus on teettänyt rakennussuunnitelman valtatien 4 pa ran ta-
mi sek si Inarin taajaman kohdalla välillä Nukkumajoki-Sarviniementien liit-
ty mä. Hanke käsittää Nukkumajoen uuden matkailualueen lii ken ne jär jes te-
lyt, liikenteenjakajan/hidasteen Siulatien kohdalle, keskustan tieympäristön
pa ran ta mi sen, Menesjärventien liikenteenjakajan, kevyenliikenteenväylän
vä lil lä Menesjärventie-Juutuajoki sekä Sarviniementien liittymäjärjestelyn,
jos sa rakennetaan hidaste pohjoisesta tulevan liikenteen nopeuden hi das ta-
mi sek si. Lisäksi päällyste uusitaan koko matkalta sekä jalkakäytävät pe rus-
kor ja taan sekä jäsennellään uudelleen. Edellä kerrotun lisäksi katuvalot uu-
si taan sekä rakennetaan tiealueella olevien pihojen liikennejärjestelyitä.
Alus ta va suunnitelma ja havainnekuvat ovat nähtävillä kokouksessa. Val ta-
tien saneeraamisen yhteydessä saneerataan valtatien alle jäävä vesi- ja vie-
mä ri ver kos to Inarin Lapin Vesi Oy:n toimesta.

 Hankkeen kustannusarvio on 921 000 € (alv 0%). ELY-keskus esittää, että
han ke toteutettaisiin vuonna 2018 EU-rahoituksella siten, että hankkeelle
hae taan EAKR-rahoitusta 50 %. ELY-keskus esittää, että Inarin kunta osal-
lis tui si hankkeeseen 25 %:n osuudella (230 250 €). Lisäksi ELY-keskus
esit tää, että mikäli kustannusarvio ylittyy, Inarin kunta ja ELY-keskus vas-
tai si vat ylityksestä puoliksi. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä ELY-keskuksen esityksen kunnan osallistumisesta hank kee-
seen edellyttäen, että valtuusto varaa tarkoitukseen määrärahan

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2018 talousarvioon varataan
230 250 eu ron suuruinen määräraha kunnan osallistumiseksi ELY-kes-
kuk sen hankkeen kustannuksiin. Mahdollinen lisämääräraha käsitellään
erik seen.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:
Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.48 - 17.15.
Ko kous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
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  Valtuustolle (kohta 2)
  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä, 
      puh. 0400 692 363
  __________

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 talousarvioon

varataan 230 250 euron suuruinen määräraha kunnan osallistumiseksi
ELY-keskuksen hankkeen kustannuksiin. Mahdollinen lisämääräraha
käsitellään erikseen.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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60
Vuosien 2018 -2020 talous- ja toimintasuunnitelman lähetekeskustelu

330/02.02.00.00/2017

KHALL § 317 Taloussihteeri

 Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 3.7.2017 ensi vuoden ta lous ar-
vion ja vuosien 2019 - 2020 talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet,
jot ka ovat ohessa. Ensi vuoden suunnittelun lähtökohdaksi ja ta lous ar vio ke-
hyk sek si on otettu kuluvan vuoden toteutuma-arvio, 1 %:n indeksikorotus
ja erikseen mainitut, toiminnallisista muutoksista aiheutuvat lisäykset tai
vä hen nyk set. Sivistystoimen osalta talousarviokehyksen suunnittelun läh tö-
koh ta na on ollut vuoden 2016 tilinpäätös lisättynä vastaavalla in dek si ko ro-
tuk sel la ja toiminnallisilla muutoksilla. Suunnitteluvuosien 2019 - 2020 ke-
hyk siin on otettu 2 %:n indeksikorotukset sisältäen niiden vuosien toi min-
nas ta aiheutuvat muutokset perusteluineen.

 Suunnittelun edetessä myös suunnitteluvuosille on jouduttu lisäämään erik-
seen toiminnallisia muutoksia, johtuen muutosten jatkuvuuden luonteesta,
ei kä 2 %:n indeksikorotuksen ole katsottu riittävän niiden kattamiseen. Toi-
min nal li sia muutoksia aiheuttavat muun muassa koulujen väistötiloihin liit-
ty vät kustannukset, Tilapalvelu-liikelaitoksen ilmoittamat vuokrien ko ro-
tuk set, eräiden toimintojen kustannusten nousu sekä henkilöstön lisäyksestä
ai heu tu vat palkkauskustannukset.

 Sote- ja maakuntauudistus on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2020 lu-
kien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Kun ta-
liit to on antanut suosituksen, että kunnat laativat vuoden 2020 ta lous suun ni-
tel man sa siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uu dis tus-
ta (Kuntaliitto 1.9.2017). Inarin kunta on noudattanut tätä suositusta ta lous-
suun nit te lus saan.

 Johtoryhmä on käsitellyt taloussuunnittelutilannetta 5.9.2017 ja 11.9.2017
ko kouk sis saan. Esillä on ollut investointiohjelma ja edellä mainitut toi min-
nal li set muutokset sekä mahdolliset toimintamenojen karsimiset. Suun nit te-
lun lähtökohtana on, että taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai yli-
jää mäi nen. Johtoryhmän kokousmuistiot ovat ohessa.

 Arviot toimialoittain ensi vuoden talousarviokehykseksi, alustavat tulos- ja
ra hoi tus las kel mat sekä esitykset investoinneiksi ovat ohessa. Ivalon kou lu-
hank keet käsitellään erikseen. Investointiohjelmassa on varattu määrärahat
vuo sil le 2018 - 2019 vain koulukampuksen suunnitteluun.

 HT Eero Laesterän 28.8.2017 Inarin kunnassa pitämän ta lou teen liittyvän
kou lu tuk sen materiaalia ja muistio koulutuksen yh tey des sä pidetystä kes-
kus te lu ti lai suu des ta on laitettu sähköisen kokousjärjestelmän kotisivulle.
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Kunnanhallitus § 317 18.09.2017
Valtuusto 26.09.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun

vuo sien 2018 - 2020 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja si säl lös-
tä.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Käsittely:
 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.40 - 17.13

ja taloussihteeri Pirjo Kyrö klo 17.14 - 18.21. Kokous keskeytettiin kuu le-
mis ten ajaksi. 

 Todettiin, että investointiohjelmasta puuttuu hanketavoitteista esim. Ves ko-
nie men satama ja Saariselän päiväkoti. Tehdään investointiohjelmaan tek ni-
siä korjauksia. Suunnitteluvuosien (2019 - 2020) tulee olla tasapainossa tai
yli jää mäi siä. Tasapainoitusta käsitellään seuraavassa (20.9.2017)  joh to ryh-
mäs sä. 

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Ohessa
 vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 talous- ja toi min ta-

suun ni tel man laadintaohjeet
 johtoryhmän kokousmuistiot 5.9. ja 11.9.2017
 arviot toimialoittain ensi vuoden talousarviokehykseksi
 alustavat tulos- ja rahoituslaskelmat
 esitykset investoinneiksi
 muistio HT Laesterän 28.8.2017 koulutuksen yhteydessä pidetystä kes-

kus te lu ti lai suu des ta
 HT Eero Laesterän 28.8.2017 Inarin kunnassa pitämän talouteen liit ty-

vän koulutuksen materiaalia on laitettu sähköisen kokousjärjestelmän
"ko ti si vul le".

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun

vuo sien 2018 - 2020 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja si säl lös-
tä.

 Käsittely:
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Kunnanhallitus § 317 18.09.2017
Valtuusto 26.09.2017

 Sovittiin, että käydyistä keskusteluista laaditaan erillinen
henkilöstösihteeri-suunnittelijan al le kir joit ta ma muistio, johon merkitään
tehdyt esitykset. Päätöksiä lä he te kes kus te lus sa ei tehdä.

 Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat esittelivät talous- ja toimintasuunnitelmia
sekä talouden tasapainoutusta. 

 Aslak Pekkala poistui lähetekeskustelun aikana klo 19.30.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja
kävi lähetekeskustelun. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Valtuusto 26.09.2017

61
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."

Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava valtuusto on 9.11.2017 löp 14.00. 

Puheenjohtaja ilmoitti, että kunnan edustajat ovat osallistuneet Kuolan piirin 90-vuotisjuhlaan.

Eeva Harmanen jätti aloitteen jokinäkymien raivaamisesta terveyskeskuksen rannan siistimiseksi.

Kokouksen päätös

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 20.05 ja antoi sivuilla ---
olevan muutoksenhakuohjeen. 


