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Valtuusto

Kokousaika 15.06.2017 klo 14:00

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali

Jäsenet Nimenhuutoluettelo liitteenä 1.

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

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Todetaan §:ssä 29.

Asiat 29 - 49

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                    
 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kari Akujärvi ja Hannu Alenius. 

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
 Pekka Pekkala  Pentti Tarvainen
 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä
 pykälien 29 - 33 aikana

Pöytäkirjan tarkastusaika   21.6.2017

Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 22.6.2017.
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Valtuusto 15.06.2017

29
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

VALT
Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston pu heen joh-
ta ja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
il moi tet ta va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu
on lähetettävä 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle se-
kä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 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. Uusi valtuusto ei ole vielä päättänyt
säh köi ses tä kokouskutsusta. 

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen
jä se nil le ja kunnanjohtajalle 8.6.2017. Vanhan valtuuston työ jär jes tyk sen
10 §:n mukaan ilmoitus on julkaistu valtuuston päättämässä Ina ri lai nen-leh-
des sä 31.5. ja täydennettynä 7.6.2017. Jatkossa kokouskutsu ja esityslista
lä he te tään vain säh köi ses ti, jos valtuusto ei toisin päätä.  

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

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

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

 Puheenjohtaja ilmoitti, että Aslak Pekkala, Eira Oikarinen, Miina
Seurujärvi ja Anna Roos ovat matkan vuoksi ja Marke Rautiala työn vuoksi
estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan varajäsenen
tilalleen. 

  Puheenjohtaja kutsui
  Aslak Pekkalan tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen

varajäsenen Marko Katajamaan. 
  Eira Oikarisen tilalle Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäisen

varajäsenen Lauri Titolan ja Marke Rautialan tilalle kolmannen
varajäsenen Eija Jääskeläisen toisen varajäsenen esteen vuoksi. 

  Miina Seurujärven tilalle Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäisen
varajäsenen Juho Niskasen ja Anna Roosin tilalle toisen varajäsenen
Emilia Niemisen. 
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Valtuusto 15.06.2017

  Päätös:
  Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 

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

  Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli myöskin kunnanjohtaja Toni K. Laine
ja hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Pentti Tarvainen sekä osastopäälliköt
Mari Palolahti, Arto Leppälä ja vs. osastopäällikkö Ulla Hynönen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
  __________ 
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Valtuusto 15.06.2017

30
Pöytäkirjan tarkastaminen

VALT Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-
tä mäl lä tavalla. Yleensä valtuusto on valinnut kaksi pöytäkirjantarkastajaa
aak kos jär jes tyk ses sä eri puolueista. Tämän mukaisesti tarkastusvuorossa
ovat valtuutetut Kari Akujärvi ja Hannu Alenius.

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

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 21.6.2017 ja pidetään nähtävillä
22.6.2017 Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi. 

Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti Kari Akujärven ja Hannu Aleniuksen
pöytäkirjantarkastajiksi.  

Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  
 __________ 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017
Kunnanhallitus § 171 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

31
Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle
1.6.2017 - 31.5.2021

382/00.00.00.00/2016

KHALL § 136 Hallintojohtaja

 Keskusvaalilautakunta on toimittanut 12.4.2017 valtuustolle oheisen 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. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017
Kunnanhallitus § 171 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

  Valtuustolle
 Lisätietoja:   henkilöstösihteeri-suunnittelija
      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697
  __________

VALT 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 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 172 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

32
Valtuuston vaalilautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

257/00.00.01.00/2017

KHALL § 172 Hallintojohtaja

   Hallintosäännön 112 §;
 "Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista

varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 5 jäsentä ja kullakin
henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto
toisin päätä."

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee

1. valtuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen 

2. valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee

1. valtuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
va ra jä se nen 

2. valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti valtuuston vaalilautakuntaan seuraavat
henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Janne Hannola Vesa Pietikäinen
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Kunnanhallitus § 172 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

Kalle Kuhmonen Aleksi Kinnunen
Kari Tammela Jaana Seipiharju
Maria Peltonen Marke Rautiala
Miina Seurujärvi Maire Puikko

 Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Janne Hannola ja
varapuheenjohtajaksi Kalle Kuhmonen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 173 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

33
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 -
31.5.2021

258/00.00.01.00/2017

KHALL § 173 Hallintojohtaja

  Kuntalain 18 §:n mukaan "Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajiaan toimikaudekseen, jollei val-
tuus to ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyem pi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa li toi mi-
tuk ses sa". Hallintosäännön 82 §:n mukaan puheenjohtajisto valitaan val-
tuus ton toimikaudeksi ja valtuustossa on 2 varapuheenjohtajaa. 

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

val tuus ton puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen val-

tuus ton puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

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

 Valtuuston puheenjohtaja Anu Avaskari kiitti luottamuksesta, piti puheen ja
ryhtyi johtamaan puhetta. Puheenvuoron piti myös kunnanjohtaja Toni K.
Laine. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 173 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017
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Kunnanhallitus § 174 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

34
Kunnanhallituksen ja konsernijaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

259/00.00.01.00/2017

KHALL § 174 Hallintojohtaja

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
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 8 §:
 "Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kun nan hal li tuk-

sen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on hen ki lö-
koh tai nen varajäsen.

 Kunnanhallituksessa on konsernijaosto, jossa on 5 jäsentä, joista valtuusto
va lit see jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaostoon voidaan
va li ta muitakin kuin kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaostossa on
kol me varajäsentä, joista kuka tahansa voi osallistua puheenjohtajan kut sus-
ta jaoston kokoukseen varsinaisen jäsenen poissa ollessa."

 Hallintosäännössä ei muutoin ole säädetty jaoston jäsenten valinnasta, joten
val tuus to voinee siitä erikseen päättää. 

 Kuntalain 73 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen. Sen
mu kaan vaalikelpoisia eivät ole esim. välittömästi kunnanhallituksen alai se-
na toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö (1 mom. 1 kohta) eivätkä
kun nan hal li tuk sen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan
yh tei sön tai säätiön palveluksessa olevat (1 mom. 2 kohta) eivätkä sellaisten
yh tei sö jen, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisten asioiden ratkaisu on
omi aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa, palveluksessa olevat
(1 mom. 4 kohta).

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki (609/1986).
Sen 4 a §:n 1 mom. mukaan toimielimissä (pl. valtuusto) tulee olla sekä nai-
sia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 % jollei erityisistä syistä muuta
joh du.

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 § 174 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. valitsee kunnanhallitukseen 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

3. valitsee konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
4. siirtää konsernijaoston muiden jäsenten valinnan kunnanhallitukselle.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. valitsee kunnanhallitukseen 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

3. valitsee konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
4. siirtää konsernijaoston muiden jäsenten valinnan kunnanhallitukselle.

 Päätös:
Valtuusto yksimielisesti
1. valitsi kunnanhallitukseen seuraavat henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Jari Huotari Inka Kangasniemi
Hannu Alenius Pekka Pekkala
Timo Väisänen Maria Peltonen
Anne Tuovila Eeva Harmanen
Kari Akujärvi Marko Katajamaa
Janne Hannola Tapani Pennanen
Maire Puikko Miina Seurujärvi
Jaana Seipiharju Tiitu Kemppainen
Miia Kärnä Aleksi Kinnunen

1. valitsi puheenjohtajaksi Jari Huotarin, I varapuheenjohtajaksi Hannu
Aleniuksen ja II varapuheenjohtajaksi Timo Väisäsen
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Kunnanhallitus § 174 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

1. valitsi konsernijaoston puheenjohtajaksi Jari Huotarin ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Aleniuksen

1. siirsi konsernijaoston muiden jäsenten valinnan kunnanhallitukselle.

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari kiitti luottamuksesta ja piti
puheen.

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 175 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

35
Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

260/00.00.01.00/2017

KHALL § 175 Hallintojohtaja

  Kuntalain 121 §:n mukaan "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hal lin-
non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lau ta kun-
nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja". 

 Hallintosäännön 9 §:
 "Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan

pu heen joh ta jan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta-
jan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen va ra jä-
sen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei voi olla kuntakonsernin yhteisön pu-
heen joh ta ja tai varapuheenjohtaja."

 Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan on säädetty kuntalain 75 §:ssä.
Sen mukaan vaalikelpoisia eivät ole esim. kunnanhallituksen jäsenen (koh-
ta 1) eikä henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kohta 5).
Vaa li kel poi nen ei ole myöskään henkilö, joka on kunnan tai kunnan mää-
räys val las sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa (kohta 4). 

 Tarkastuslautakunnan 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. asettaa tarkastuslautakunnan ja valitsee siihen seitsemän jäsentä ja  jo-
kai sel le jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen

2. valitsee lautakunnan valtuutetuista puheenjohtajan ja 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 
  __________

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
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Kunnanhallitus § 175 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. asettaa tarkastuslautakunnan ja valitsee siihen seitsemän jäsentä ja jo-

kai sel le jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen
2. valitsee lautakunnan valtuutetuista puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta-

jan.

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti
1. tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Aslak Pekkala Markku Harri
Kalle Kuhmonen Kari Knuutila
Satu Yliluoma Seppo Hautamäki
Teuvo Katajamaa Laila Aikio
Riitta Näkkäläjärvi Eija Jääskeläinen
Arto Valo Göran Blomster
Satu Kuha Birit Schenk

1. puheenjohtajaksi Aslak Pekkalan ja varapuheenjohtajaksi Kalle
Kuhmosen.

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

36
Keskusvaalilautakunnan asettaminen valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

261/00.00.01.00/2017

KHALL § 176 Hallintojohtaja

 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan kes kus-
vaa li lau ta kun ta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä va ra jä se-
niä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. Va ra-
jä se net on asetettava siihen järjestykseen jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 Jäsenet, joista valtuuston on valittava yksi puheenjohtajaksi ja yksi va ra pu-
heen joh ta jak si, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan
vaa li kel poi sis ta kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan
edus ta vat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä ää nes tä jä ryh-
miä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaa li toi mi tuk ses-
sa (KuntaL 20 §).

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten ta sa-ar-
vos ta annetun lain (609/1986) säännökset.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee

1. kes kus vaa li lau ta kun taan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valtuuston toi-
mi kau dek si

2. yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta jak si.

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Toimitetaan valtuustolle nimilista aikaisemman lautakunnan jäsenistä. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Ohessa keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikauden 2013 - 31.5.2017
lopussa.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee
1. keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valtuuston toi-

mi kau dek si
2. yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä.

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti
1. keskusvaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:

jäsen
Pekka Välitalo
Heli Aikio
Kalervo Maununen
Eija Jääskeläinen
Maijukka Pyykkö

Varajäseniksi seuraavat henkilöt, jotka tulevat jäsenten sijaan seuraavassa
järjestyksessä:

1. Tapio Ulvinen
2. Veikko Tarvainen
3. Kaisa Tanhua
4. Riitta Näkkäläjärvi
5. Eila Kallioinen

1. puheenjohtajaksi Pekka Välitalon ja varapuheenjohtajaksi Heli Aikion.

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 177 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

37
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 -
31.5.2021

262/00.00.01.00/2017

KHALL § 177 Hallintojohtaja 

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
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:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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Kunnanhallitus § 177 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

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

VALT 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 Pekka Roinesalo
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 
 __________ 



Inarin kunta Esityslista 3/2017 22

Kunnanhallitus § 178 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

38
Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

263/00.00.01.00/2017

KHALL § 178 Hallintojohtaja 

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

 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnasta on Suo-
men kuntaliitto lähettänyt kuntiin yleiskirjeen 11/2017, joka löytyy linkistä
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-
ja-muiden-toimielinten-valinnat-0. Linkki on lisätty myös sähköiseen ko-
kous jär jes tel mään.

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on sivistyslautakunta, johon 10 §:n
mu kaan kuuluu 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 2
varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 Sivistyslautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki
(609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituksen
va lin nan valmistelun yhteydessä. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

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

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

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:

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


Inarin kunta Esityslista 3/2017 23

Kunnanhallitus § 178 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. valitsee sivistyslautakuntaa yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

ki lö koh tai sen varajäsenen
2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va ra pu-

heen joh ta jan. 

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti
1. sivistyslautakuntaan seuraavat henkilöt:

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

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

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



Inarin kunta Esityslista 3/2017 24

Kunnanhallitus § 179 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

39
Teknisen lautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

264/00.00.01.00/2017

KHALL § 179 Hallintojohtaja 

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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Kunnanhallitus § 179 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

 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 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 180 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

40
Elinvoimalautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

265/00.00.01.00/2017

KHALL § 180 Hallintojohtaja 

  Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
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 elinvoimalautakunta, johon
10 §:n mukaan kuuluu 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja
2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 Elinvoimalautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki
(609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituksen
va lin nan valmistelun yhteydessä. 

 Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se

1. valitsee elinvoimalautakuntaan 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 
  __________

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:

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


Inarin kunta Esityslista 3/2017 27

Kunnanhallitus § 180 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle

hen ki lö koh tai sen varajäsenen
2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va ra pu-

heen joh ta jan. 

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti
1. elinvoimalautakuntaan seuraavat henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Jaana Seipiharju Göran Blomster
Inka Kangasniemi Anu Avaskari
Miia Kärnä Hannu Alenius
Kalle Kuhmonen Toini Sanila
Tanja Sanila Satu Yliluoma
Marko Katajamaa Janne Hannola
Marke Rautiala Ari Seipiharju
Tapani Pennanen Ritva Savela
Pekka Roinesalo Juho Niskala

1. puheenjohtajaksi Jaana Seipiharjun, I varapuheenjohtajaksi Inka
Kangasniemen ja II varapuheenjohtajaksi Miia Kärnän.

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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Kunnanhallitus § 181 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

41
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

266/00.00.01.00/2017

KHALL § 181 Hallintojohtaja

  Lautamieslain (Laki käräjäoikeuksien lautamiehistä 675/2016) 4 §:n 1
mom. mukaan "Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toi mi kaut-
ta vastaavaksi ajaksi" ja 3 mom. mukaan lautamiesten tulee mah dol li sim-
man tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kie li ja kau maa. 

 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.

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää

1. valtuustolle valittavaksi neljä lautamiestä valtuuston toimikaudeksi
1.6.2017 - 31.5.2021

2. Lapin käräjäoikeudelle, että Inarin kunnan valitsemien lautamiesten toi-
mi kau si alkaisi 1.9.2017 ja nykyisten päättyisi 31.8.2017.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Valtuustolle
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________
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VALT Ohessa on oikeusministeriön päätös 28.4.2017 lautamiesten lukumäärästä.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää

1. valtuustolle valittavaksi neljä lautamiestä valtuuston toimikaudeksi
1.6.2017 - 31.5.2021

2. Lapin käräjäoikeudelle, että Inarin kunnan valitsemien lautamiesten toi-
mi kau si alkaisi 1.9.2017 ja nykyisten päättyisi 31.8.2017.

 Päätös:
Valtuusto yksimielisesti
1. valitsi käräjäoikeuden lautamiehiksi seuraavat henkilöt:

Tanja Sanila
Tiitu Kemppainen
Velijosi Salonen
Kari Knuutila

1. esittää Lapin käräjäoikeudelle, että Inarin kunnan valitsemien
lautamiesten toi mi kau si alkaisi 1.9.2017 ja nykyisten päättyisi
31.8.2017.

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



Inarin kunta Esityslista 3/2017 30

Kunnanhallitus § 182 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

42
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021

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

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

1.6.2017 - 31.5.2021.



Inarin kunta Esityslista 3/2017 31

Kunnanhallitus § 182 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

 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 
  __________

VALT 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 
 __________ 
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43
Kuntayhtymien yhtymävaltuustojen jäsenten ja varajäsenten valinta valtuuston toimikaudeksi
1.6.2017 - 31.5.2021 

267/00.00.01.00/2017

KHALL § 183 Hallintojohtaja

  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mu-
kaan:

 Jäsenkuntien valtuustot valitseva jäseniä kuntayhtymän valtuustoon seu raa-
vas ti:

 Kunnan väestötietolain 18 §:n Jäsenten
 mukainen valintavuotta edeltävän lukumäärä
 vuoden vaihteen asukasluku
   -   8000   2

 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 - - -  

  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan jä-
sen kun tien valtuustot valitsevat yhtymävaltuustoon jäseniä seuraavasti:

 Kunnan asukasluku kunnallis- Jäsenten
 vaalivuonna   lukumäärä
 - - - -
 2001 - 8000   2
 - - - -

 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten ta sa-ar-
vos ta annetun lain (609/1986) säännökset.

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

mi kau dek si 1.6.2017 - 31.5.2021
1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden

jä se nen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan
2. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden jä se-

nen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan.
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston toi mi kau-

dek si 1.6.2017 - 31.5.2021
1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden

jä se nen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan
2. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden jä se-

nen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan.

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti
1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon

seuraavat henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Inka Kangasniemi Satu Yliluoma
Risto Kössö Sergei Kp. Fofonoff

1. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat
henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Anu Avaskari Eeva Harmanen
Reijo Palokangas Ritva Hirvelä

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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44
Inarin kunnan edustajien valitseminen Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokokseen

268/00.00.01.00/2017

KHALL § 184 Hallintojohtaja

  Lapin liitto on lähettänyt kuntiin 3.5.2017 oheisen pyynnön edustajien ni-
meä mi ses tä kuntien edustajainkokoukseen, joka on Rovaniemellä
23.8.2017.

  Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan kukin jä sen kun-
ta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan kunnan edellisen vuo-
den alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi
edus ta ja jokaista alkavaa kolmeatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohti,
kui ten kin enintään neljännes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä.
Ina rin kunnalla on edustajainkokouksessa kaksi paikkaa. 

 Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.
 Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 
 Edustajien valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta

an ne tun lain (609/1986) säännökset.

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

kaksi edus ta jaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat Lapin liitto
-kuntayhtymän edus ta jain ko kouk seen.

 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 Ohessa Lapin liiton kirje 3.5.2017; Pyyntö edustajien nimeämisestä kuntien
edus ta jain ko kouk seen ja ennakkokutsu edustajainkokoukseen.

 Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsisi valtuutetuista kaksi

edus ta jaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat Lapin liitto -kuntayhtymän
edus ta jain ko kouk seen.
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 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti Lapin liitto -kuntayhtymän
edustajainkokoukseen seuraavat henkilöt:

varsinainen edustaja henkilökohtainen varaedustaja
Jari Huotari Anu Avaskari
Hannu Alenius Toini Sanila

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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45
Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten valinta valtuuston
toimikaudeksi ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021

292/00.00.01.00/2017

KHALL § 185 Hallintojohtaja

  Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (516/2009) 13 §:n mukaan "Po lii si-
hal li tus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jä se-
nel lä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neu vot te lu-
kun taan jäsenet toimikaudekseen ..."

 Lapin poliisilaitokselta on 30.5.2017 tiedustelu, kuinka monta jäsentä Inarin
kun nas ta voidaan neuvottelukuntaan valita. Lapin poliisilaitokselta on
30.5.2017 ilmoitettu, että poliisihallitus ei ole antanut asiasta uutta oh jeis-
tus ta, mutta sama määrä edustajia voinee jatkaa. Neuvottelukunnassa on
ollut kak si kunnan nimeämää jäsentä ja näillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Va lin nas sa on huomioitava tasa-arvolaki.

Kunnanjohtajan ehdotus:
  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Lapin po lii si lai-

tok sen poliisin Inarin neuvottelukuntaan kaksi jäsentä ja näille hen ki lö koh-
tai set varajäsenet. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Lapin poliisilaitoksen

po lii sin Inarin neuvottelukuntaan kaksi jäsentä ja näille henkilökohtaiset va-
ra jä se net. 

 Päätös:
Valtuusto valitsi yksimielisesti Lapin poliisilaitoksen poliisin Inarin
neuvottelukuntaan seuraavat henkilöt:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Aslak Pekkala Eeva Harmanen
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Toini Sanila Jouni Ilmari Jomppanen

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



Inarin kunta Esityslista 3/2017 38

Kunnanhallitus § 186 05.06.2017
Valtuusto 15.06.2017

46
Valtuuston kokoontuminen ja muita työskentelyyn liittyviä asioita 

273/00.01.01.01/2017

KHALL § 186 Hallintojohtaja

  Kuntalain 94 §:n 1. mom. mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään ai koi-
na ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Val tuus ton voi kutsua koolle myös kunnanhallitus tai neljäsosa val tuu te tuis-
ta voi sitä vaa tia. Inarissa on käytäntönä ollut, että valtuuston kokouksista
on päättänyt val tuus ton puheenjohtaja, joka on keskustellut asiasta val tuus-
to ryh mien edus ta jien kanssa. Kuntalain 94 §:n 1 mom. mukaan valtuuston
ko kous kut sun antaa valtuuston puheenjohtaja tai uuden hallintosäännön 87
§:n mu kaan varapuheenjohtaja. 

 Hallintosään 86 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa ko-
kouk ses saan, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Var-
si nai ses sa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiakirja- tai ää nes tys jär-
jes tel mää. Kokous on mahdollista pitää myös sähköisesti. Tähän ei liene
tar vet ta valtuustolla ainakaan toistaiseksi. 

 Kuntalain 94 §:n 4 mom. mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään
nel jä päivää ennen kokousta. Inarin hallintosäännön 87 §:n 3 mom. mukaan
ko kous kut su on lähettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta.
Lain ja hallintosäännön mukaan samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava
kun nan verkkosivuilla. Kutsu laitetaan kunnan verkkosivuille osoitteeseen
www.inari.fi. Laki ei edellytä kutsua julkaistavaksi erikseen muissa vä li-
neis sä. Verkkosivut ovat korvanneet sekä kunnan ilmoitustaulun että tie do-
tus vä li neet. Harkinnanvaraisesti kunta voi ilmoituksista päättää laajemmin
kuin laissa.  

 Hallintosäännön 86 §:n 1 mom. mukaan varsinaisessa kokouksessa voidaan
käyt tää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Kunnalla on käy tös-
sä sähköinen asiahallintajärjestelmä, johon on saatavana myös ää nes tys jär-
jes tel mä. Kuntalain 94 §:n 4 mom. mukaan "Kokouskutsu voidaan lähettää
säh köi ses ti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yh-
tey det ovat käytettävissä". Tällaiset välineet ja yhteydet kunta antaa luot ta-
mus hen ki löil le. 

 Hallintosäännön 88 §:n mukaan esityslista lähetetään pääsääntöisesti ko-
kous kut sun yhteydessä pl. salassa pidettävät asiakirjat. Valtuusto päättää,
kuin ka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Sähköisessä jär jes-
tel mäs sä ei viimeksi mainitulla ole merkitystä. 

 Vanha valtuusto on 26.5.2016 § 17 päättänyt sähköiseen ko kous jär jes tel-
mään siirtymisestä. Päätös on nähtävillä kunnan verkkosivuilla osoitteessa
www.inari.fi. Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017, joten val tuus-
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ton päätöstä on tar peen hieman tarkentaa uuden kuntalain ja hal lin to sään-
nön edellyttämästi.

 Pöytäkirjan nähtävillä olosta ei ole enään tarpeen päättää, koska siitä sää de-
tään kuntalaissa, jonka 140 §:n mukaan se pidetään nähtävillä kunnan verk-
ko si vuil la. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuuston varsinaisen kokouksen kutsuu koolle valtuuston pu heen joh ta-
ja, jollei valtuusto toisin päätä

2. kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen lähetään säh köi ses-
ti alla olevin poikkeuksin

3. esityslista säilytetään sähköisessä järjestelmässä kuukauden ko kous päi-
väs tä lukien

4. valtuuston kokouskutsu ja esityslista ilman liite- ja oheisaineistoa lä he-
te tään pyydettäessä monistettuina jäsenille ja puolelle kunkin val tuus to-
ryh män varajäsenille

5. kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen toimitetaan mo nis-
tet tui na sellaisille varajäsenille, joilla ei ole käytettävissä kunnan tab let-
tia tai jotka eivät muutoin voi sitä sähköisesti lukea

6. salaiset asiat jaetaan kokouksessa vain monistettuina ja ne on pa lau tet ta-
va ko kouk ses sa.

 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, että

1. valtuuston varsinaisen kokouksen kutsuu koolle valtuuston pu heen joh ta-
ja, jollei valtuusto toisin päätä

2. kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen lähetään säh köi ses-
ti alla olevin poikkeuksin

3. esityslista säilytetään sähköisessä järjestelmässä kuukauden ko kous päi-
väs tä lukien

4. valtuuston kokouskutsu ja esityslista ilman liite- ja oheisaineistoa lä he-
te tään pyydettäessä monistettuina jäsenille ja puolelle kunkin val tuus to-
ryh män varajäsenille

5. kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen toimitetaan mo nis-
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tet tui na sellaisille varajäsenille, joilla ei ole käytettävissä kunnan tab let-
tia tai jotka eivät muutoin voi sitä sähköisesti lukea

6. salaiset asiat jaetaan kokouksessa vain monistettuina ja ne on pa lau tet ta-
va kokouksessa.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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47
Johtosääntöjen kumoamisia

272/00.01.01.00/2017

KHALL § 187 Hallintojohtaja

  Valtuusto on 18.5.2017 hyväksynyt uuden 1.6.2017 voimaan tulleen kun ta-
lain mukaisen hallintosäännön. Uuteen hallintosääntöön on sisällytetty ai-
kai sem min vuonna 1996 valtuuston hyväksymät (ja useita kertoja muu tetut)
hal lin to sään nön (hyväksytty 20.12.1996, viimeisin muutos 17.3.2016), val-
tuus ton työjärjestyksen (hyväksytty 18.4.1996) ja tar kas tus sään nön (hy väk-
syt ty 20.12.1996) määräykset. Lisäksi uuteen hal lin to sään töön sisältyy val-
tuus ton 20.9.2012 hyväksymän ja 19.12.2013 tarkentaman Eriytetyn ta se yk-
si kön Elinkeinot & kehitys Nordican johtosääntöön si säl ty vät määräykset.
Uu den hallintosäännön mukaan taseyksiköllä ei ole eril lis tä johtokuntaan
vaan sen tilalle on perustettu elinvoimalautakunta. Luot ta mus hen ki löi den
palk kio sään töä on uusittu palkkioiden osalta samassa yh tey des sä kuin hal-
lin to sään tö. Vanhat kumottavat johtosäännöt löytyvät kunnan verk ko si vuil-
ta www.inari.fi lukuun ottamatta tarkastussääntöä ja Nordican johtosääntöä
jot ka ovat kokouksen asiakirjoissa.

 Kunnassa ei 1.6.2017 jälkeen ole voimassa muita valtuuston hyväksymiä
joh to sään tö jä kuin uuden kuntalain mukainen hallintosääntö. Muista voi-
mas sa olevista säännöistä ja ohjeista tullaan uudella valtuustokaudella päi-
vit tä mään ainakin konserniohje, hyvän hallintotavan ohje sekä Inarin kun-
nan ja kuntakonsernin henkilöstöperiaatteet. Konserniohjetta lukuun ot ta-
mat ta muut säännöt ovat kunnanhallituksen hyväksymiä. Kun nan hal li tuk sen
rat kai su val ta pää tös uusitaan mahdollisimman pian.

 Vanhat johtosäännöt on syytä kumota.

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

hy väk sy tyt (ja useita kertoja muutetut) hallintosäännön, valtuuston työ jär-
jes tyk sen ja tarkastussäännön sekä eriytetyn taseyksikön Elinkeinot & ke hi-
tys Nordican johtosäännön.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

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

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kumoaisi vuonna 1996 hy väk sy-

tyt (ja useita kertoja muutetut) hallintosäännön, valtuuston työjärjestyksen
ja tarkastussäännön sekä eriytetyn taseyksikön Elinkeinot & kehitys Nor di-
can johtosäännön.

 Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 
 __________ 
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48
Sivistysjohtaja Irja Seppäsen irtisanoutuminen, viran ja viransijaisuuden haettavaksi
julistaminen

299/01.01.04.00/2017

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.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:
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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 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 
 __________ 
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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."

Valtuuston puheenjohtajalle jätettiin kirjallisesti ilmoitukset valtuusto-
ryhmistä ja puheenjohtajista, jotka ovat:

 Kokoomuksen valtuustoryhmä 
         pj. Eeva Harmanen, vpj. Anne Tuovila

 Keskustan valtuustoryhmä 
         pj. Toini Sanila, vpj. Hannu Alenius

 Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
         pj. Kari Tammela, vpj. Ritva Savela

 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
    pj. Eira Oikarinen, vpj. Timo Väisänen

 Vihreiden valtuustoryhmä 
       pj. Maire Puikko, vpj. Miina Seurujärvi.

Kokouksen päätös

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 14.58 ja antoi sivuilla ---
olevan muutoksenhakuohjeen. 


