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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KALATAL § 8

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
aikana ja paikassa tai kun puheenjohtaja sen tarpeelliseksi katsoo tai toimielimen enemmistö esittää kokouksen pitämistä. Kokouksen on kutsunut koolle
kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen puheenjohtaja.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Käsittely:
Päätettiin käsitellä 14 § ennen 12 §:ää.
Päätös:
Kalatalouden kehittämisrahaston hallitus hyväksyi päätösehdotuksen
yksimielisesti.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
KALATAL § 9

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleinen tapa tarkastaa pöytäkirja on valita kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös kokouksessa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, että siitä on
vähintään yhtä päivää aikaisemmin ilmoitettu.
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toini Sanila ja Markku Seppänen.
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Kalatalouden kehittämisrahaston esittelijän määrääminen ja pöytäkirjanpitäjän tehtävät
396/00.01.01.01/2018
KALATAL § 10

Hallintojohtaja
Hallintosäännön 13 §:n mukaan Inarin kunnan kalatalouden
kehittämisrahaston hallitus on vaikuttamistoimielin samalla tavalla kuin
nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto tai vammaisneuvosto. Rahasto on erillinen
taseyksikkö, jolla on valtuuston hyväksymä sääntö.
Hallintosäännön 17 §:n mukaan kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon
kuuluu mm. kalatalouden kehittämisrahaston henkilöstö. Rahastolla ei ole enää
omaa henkilöstöä.
Hallintosäännön 139 §:n mukaan esittelijästä määrätään toimielimen
päätöksellä.
Käytäntönä on ollut, että kunnan hallintojohtaja on toiminut rahaston
esittelijänä. Sihteeripalvelut on periaatteessa ostettu Inarin kiinteistöt Oy:ltä,
mutta käytännössä pöytäkirjat on tehnyt hallintojohtaja. Hallinto-osastolla on
pohdittu uusia työjärjestelyä ja sieltä esitetään, että rahaston esittelijäksi ja
pöytäkirjanpitäjäksi määrättäisiin taloussihteeri.
Ehdotus:
Rahaston hallitus valinnee esittelijäkseen ja pöytäkirjanpitäjäksi
taloussihteerin, varalle hallintojohtajan.
Ehdotuksen muutos:
Rahaston hallitus valitsee esittelijäkseen ja pöytäkirjanpitäjäksi
hallintojohtajan ja varalle taloussihteerin.
Päätös:
Kalatalousrahaston hallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen
yksimielisesti.
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Veskoniemen kalahallin käyttöön liittyvät kiireelliset investoinnit, kalatalouden kehittämisrahaston
talousarvion muuttaminen
127/10.03.01.04.00/2017, 330/02.02.00.00/2017
KHALL § 214

Hallintojohtaja
Veskoniemen sataman rakentamiseen on kunnan kuluvan vuoden talousarviossa varattu 250 000 euroa. Satamasuunnitelmaan sisältyy myös Veskoniemen
kalahallin tarvitseman jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen. Tekninen
toimi on tehnyt sataman rakentamista ja siihen on liittynyt myös kalahallin
kalojen käsittelyssä jäävän veden Inarijärveen johtamisen lopettaminen. Vesi
on johdettu aikaisemmin kahden rengaskaivon kautta imeytyskenttään ja siitä
ojaa pitkin järveen. Ympäristöyksikköön on valitettu hajuhaitoista.
Vuonna 2015 pidetyssä tarkastuksessa ympäristötarkastaja on kehottanut tekemään selvityksen hallin jätevesijärjestelmästä ja nykyisen järjestelmän puhdistustasosta. Inarin Kiinteistöt Oy on hoitanut asiaa. Nyt vesien pumppaaminen
Inarijärveen on lopetettu, mistä johtuen nykyisiä kaivoja joudutaan
tyhjentämään kolme kertaa viikossa. Ympäristöyksikön johtaja pitää "näillä
keleillä" säiliötä ainoana vaihtoehtona (sähköpostikirjeenvaihto Tarvainen/Saramo 24.7.2018).
Kalahallin jätevedet on suunnitelmassa esitelty käsiteltäväksi niin, että kalahallin läheisyyteen rakennetaan nykyistä suurempi umpisäiliö, josta vedet ohjataan kunnan maa-alueelle rakennettavaan imeytyskenttään. Hallin wc-vedet on
johdettu ja johdetaan edelleen erilliseen umpisäiliöön. Jäähilekoneiden
lauhdevesiä ei säiliöön johdeta. Umpisäiliön ja imeytyskentän rakentaminen ei
ole sisältynyt kunnan rakentamissuunnitelmaan eikä niihin ole osattu
myöskään kalatalouden kehittämisrahaston talousarviossa varautua.
Umpisäiliön kustannukset ovat enintään 30 000 euroa sisältäen myös säiliön
tarvitseman automatiikan ja imeytyskentän n. 80 000 euroa.
Kalastajat ovat toivoneet satamaan nosturia. Nosturin edellyttämä perusta on
tehty sataman rakentamisen yhteydessä, mutta nosturi ei sisälly teknisen toimen rakentamissuunnitelmaan. Sitä ei ole budjetoitu myöskään kalatalouden
kehittämisrahastolle. Nosturin hinta on n. 20 000 euroa ja siihen on saatavilla
60 %:n ulkopuolinen (EKTR 12 000 euron) rahoitus, jota on haettu. Nosturin
ennättää tilata sen jälkeen, kun valtuusto on myöntänyt tarvittavan määrärahan.
Teknisen toimen teettämät rakentamistyöt ovat loppumassa Veskoniemessä.
Veskoniemeen on välttämätöntä hankkia mahdollisimman pikaisesti nykyistä
suurempi umpisäiliö, jotta nyt päivittäin syntyviä säiliön tyhjennyskustannuksia pystytään pienentämään arviolta kolmannekseen. Ensi vuodelle
kalatalouden kehittämisrahastoon varattaneen määrärahat imeytyskentän to-
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teuttamiseen. Imeytyskenttää tarvitaan myös mahdollisessa kunnan maa-alueen
tulevan kaavan mukaisen rakentamisen toteuttamisessa. Nyt suunniteltu
imeytyskenttä riittää vain kalahallin tarpeisiin.
Kalatalouden kehittämisrahaston kuluvan vuoden talousarviossa on Veskoniemen kalasataman investointeihin varattu menoihin 213 000 euroa ja tuloihin
148 000 euroa eli nettoinvestointimenot voivat olla 65 000 euroa.
Heinäkuun lopun talousarvion toteutuman mukaan kalatalouden kehittämisrahaston nettomenot ylittävät talousarvion 48 439 euroa. Hankintojen rahoitusosuuksia on vielä saamatta 37 772 euroa. Veskoniemestä rahastolle tulevia
kustannuksia ei ole vielä tiedossa. Niihin on syytä varautua arviolta 20 000
euron lisämäärärahalla.
Kalatalouden kehittämisrahaston talousarviota kuluvalle vuodelle on muutettava niin, että siihen sisällytetään Veskoniemen kalahallin hankintoihin (umpisäiliö ja nosturi) yhteensä 50 000 euroa, EKTR rahoitus nosturiin 12 000
euroa, nettomenot 38 000 euroa sekä 20 000 euron lisämääräraha ennalta
arvaamattomiin kustannuksiin.
Rahaston hallitus kokoontuu seuraavan kerran 19.9.2018. Em. päätökset annetaan sille tiedoksi. Ensi vuoden talousarvioon rahaston hallitus esittänee määrärahat imeytyskentän rakentamiseen Veskoniemeen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden kalatalouden kehittämisrahaston talousarvion investointeja niin, että Veskoniemen investointeihin
lisätään menoihin 70 000 euroa mm. jätevesien umpisäiliön ja nosturin
hankintaan sekä 12 000 euroa tuloihin ulkopuolista rahoitusta, nettomenoja
58 000 euroa
2. että Veskoniemeen hankintaan välittömästi jätevesiä varten umpisäiliö
3. antaa tiedoksi kalatalouden kehittämisrahaston hallitukselle toimenpiteet
Veskoniemen sataman (umpisäiliön hankinta, nosturi) kiireellisten hankkeiden toteuttamisesta ja kehottaa sitä esittämään varattavaksi vuoden 2019
talousarvioon tarvittavat määrärahat Veskoniemen jätevesien imeytyskentän rakentamiseen.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Valtuustolle (kohta 1)
Ptk:n tarkastus
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kalatalouden kehittämisrahasto,
Inarin Kiinteistöt Oy, tekninen osasto
hallintojohtaja Pentti Tarvainen,
puh. 0400 317 552

__________
KALATAL § 11

Rahaston ensi vuoden investointiohjelmassa esitetään varattavaksi määrärahat
Veskoniemen jätevesien imeytyskentän rakentamiseen.
Ehdotus:
Rahaston hallitus päättää merkitä tiedoksi toimenpiteet Veskoniemen
kalasataman (umpisäiliön hankinta, nosturi) kiireellisten hankkeiden
toteuttamisesta.
Päätös:
Kalatalouden kehittämisrahasto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisäksi hallitus päätti edellyttää, että jätevesien käsittely on toteutettava
ympäristönsuojeluviranomaisten määräyksiä noudattaen niin, ettei
vähäisintäkään valumaa tule vesistöön.
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Inarin kunnan kalatalouden kehittämisrahaston vuoden 2019 talousarvio sekä talous- ja
toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021
291/02.02.00.00/2018
KALATAL § 12

Hallintojohtaja
Esitys rahaston talousarvioksi sisältäen tulos- ja rahoituslaskelman sekä
investoinnit ovat ohessa.
Valtuusto käy lähetekeskustelun ensi vuoden talousarviosta sekä talous- ja
toimintasuunnitelmasta kolmelle vuodelle 4.10.2018.
Ehdotus:
Rahaston hallitus päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi kalatalouden kehittämisrahaston talousarvion vuodelle 2019
sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2021.
Päätös:
Kalatalouden kehittämisrahaston hallitus hyväksyi päätösehdotuksen
yksimielisesti.
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Kalatalouden kehittämisrahaston talousarvion käyttösuunnitelma
291/02.02.00.00/2018
KALATAL § 13

Hallintojohtaja
Hallintosäännön 61 §:n mukaan "Kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat
hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa." Toimielin voi
siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen
viranhaltijalle. Kalatalouden kehittämisrahaston hallitus on hyväksynyt
käyttösuunnitelmansa, vaikka rahaston hallitus on hallintosäännön 13 §:n
mukainen vaikuttamistoimielin. Rahastolla ei ole omaa henkilöstöä.
Ehdotus:
Kalatalouden kehittämisrahaston hallitus hyväksyy oheisen talousarvion
käyttösuunnitelman, joka tulee voimaan, jos kunnanhallitus ja valtuusto
hyväksyy vuoden 2019 talousarvion.
Päätös:
Kalatalouden kehittämisrahaston hallitus hyväksyi talousarvion
käyttösuunnitelman yksimielisesti muutoin, mutta muutti Kirakkakönkään ja
Hammasjärven luusuan kalatiet -kohdan siten, että Kirakkakönkään kalatien
kunnostamisesta ja käytöstä selvitetään sopimusvastuut.
_________
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Partakon kyläyhdistys ry:n esitys jäähileaseman rakentamisesta Käyräniemeen
174/10.03.01.04.00/2018
KALATAL § 14

Hallintojohtaja
Partakon kyläyhdistys ry on toimittanut kuntaan tekniselle toimelle ja
kalatalouden kehittämisrahastolle oheisen esityksen, jossa kyläyhdistys esittää
Käyräniemen kalasataman kunnostamista ja jäähileaseman rakentamista
Käyräniemeen. Partakon kyläyhdistys on toimittanut rahaston hallitukselle
6.4.2018 oheisen Käyräniemen sataman kunnostusta koskevan
kyläyhdistyksen pöytäkirjanotteen. Sataman kunnostaminen, rakentaminen ja
ylläpito kuuluu tekniselle toimelle. Rahaston varoilla on toteutettu ja
ylläpidetty jäähileasemia.
Rahaston kuluvan vuoden talousarviossa on varattu määrärahat jäähileaseman
rakentamiseen. Valtuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallitus on päättänyt
sijoittaa jäähileaseman Kotalahteen. Jäähileasema on tilattu, koska tarkoitus
oli, että Pohjois-Inarin jäähilehuolto olisi saatu järjestetyksi kuluvan vuoden
avovesikaudelle. Kunnanhallituksen sijoituspäätöksestä on valitettu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Kunnanhallitus on antanut valituksesta selityksensä 6.8.2018. Samassa
yhteydessä kunnanhallitus on mm. päättänyt keskeyttää Pohjois-Inarin
jäähileaseman rakentamisen siihen asti, kun hallinto-oikeus on käsitellyt
täytäntöönpanokiellon että tilattu jäähileaseman sisältämä kontti sijoitetaan
Kotalahteen ja että jäähileasema otetaan käyttöön sen jälkeen, kun
täytäntöönpanokieltovaatimus on käsitelty, jos hallinto-oikeus ei kiellä
täytäntöönpanoa.
Ehdotus:
Rahaston hallitus päättää todeta, että
1.
kalatalouden kehittämisrahaston varoilla ei ole mahdollista toteuttaa
Käyräniemeen jäähileasemaa
2.
Käyräniemen sataman kunnostaminen ja rakentaminen kuuluu teknisen
toimen toimialaan.
Käsittely:
Tämä pykälä käsiteltiin 11 §:n jälkeen.
Vs. hallintojohtajan ehdotuksen muutos:
Rahaston hallitus
1.
siirtää Käyräniemen jäähileasemasta tehdyn esityksen käsittelyä kunnes
on saatu päätös Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta Kotalahden
jäähileasemaa koskien
2.
toteaa, että Käyräniemen sataman kunnostaminen ja rakentaminen
kuuluu teknisen toimen toimialaan.
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toteaa, että on tarpeen tehdä kokonaisvaltainen selvitys ja suunnitelma
Pohjois-Inarin jäähileasemien osalta.

Päätös
Kalatalouden kehittämisrahaston hallitus hyväksyi vs. hallintojohtajan
muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.
_________
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Muut asiat
KALATAL § 15

Hallitus otti esille Kirakkakönkään kalaportaiden kuntoon saattamisen ja
Kirakkajoen vesistön yläpuolisen vesistöalueen kalakantojen voimalaitoksen
luvanmukaisen hoidon.
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi alustavasti 26.2.2019 klo 14.
_________
Kokous päättyi 14.05.
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Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee
 kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa
 työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai
 työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.
Pykälät: 8 - 9, 11 - 15

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 50 §:n 2 mom. perusteella viranhaltija ei saa valittamalla
hakea muutosta viranomaisen päätökseen kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:ssä
tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana
ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan,
joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.
Pykälät:

Oikaisuvaatimus
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.
Pykälät: 10

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Pykälät:
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.
Pykälät:
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hankintalain mukaan.
Pykälät:
Seuraavaiin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella.
Pykälät:
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Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kalatalouden kehittämisrahaston hallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Posti- ja käyntiosoite
Sähköposti
Faksi
Puhelin
Kunnan kirjaamon aukioloaika:

Inarin kunta / kirjaamo, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

inari@inari.fi
016 662 628
040 188 7111
klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan

Ptk:n tarkastus

Inarin kunta

Pöytäkirja
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millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta.
Posti- ja käyntiosoite
Sähköposti
Faksi
Puhelin
Kunnan kirjaamon aukioloaika

Ptk:n tarkastus

Piiskuntie 2, 99800 Ivalo

inari@inari.fi
016 662 628
040 188 7111
klo 9.00 - 15.00.

