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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Valtuusto 
 

Kokousaika 26.04.2018 klo 14:00 - 14:45 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Saapuvilla oli 27 valtuutettua tai varavaltuutettua.  

 Poissa oli valtuutetut Aslak Pekkala, Tanja Sanila, Inka Kangasniemi ja 

Papu Peltonen, joiden tilalla oli varajäsenet Pekka Roinesalo, Satu 

Yliluoma, Markku Harri ja Lauri Titola. 

 Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. 

 

Muut saapuvilla olleet Toni K. Laine kunnanjohtaja 

 Anne-Marie Kalla vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 Mari Palolahti toimialajohtaja 

 Ilkka Korhonen toimialajohtaja 

 Arto Leppälä toimialajohtaja 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Todettiin §:ssä 13. 

 

Asiat 13 - 22 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                      

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Pietikäinen ja Lauri Titola.  

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Anu Avaskari  Anne-Marie Kalla 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

   Toni K. Laine 

   pöytäkirjanpitäjä, §:n 15 aikana 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   3.5.2018 

 

Allekirjoitukset 

                            

 Vesa Pietikäinen  Lauri Titola  

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 4.5. - 11.6.2018. 
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valituista ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden / ja 

Mika Aleksadroffin vaalikelpoisuuden menettäminen ja eron 

myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle kunnallisista 

luottamustehtävistä/ eron myöntäminen Seppo Hautamäelle 

45 

17 Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 
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52 

18 Edustajan valitseminen Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän 

tarkastuslautakuntaan 

55 

19 Konserniohjeen uusiminen 57 

20 Rahaston investoinnit, Pohjois-Inarin jäähilehuolto / jäähileaseman 

rakentaminen Pohjois-Inariin, talousarvion muuttaminen 
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Valtuusto § 13 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

VALT § 13  

Liite 1 Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjoh-

taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-

moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu 

on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin val-

tuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvolli-

suus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.  

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsitel-

tävistä asioista ja -ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskut-

sun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 

 

Hallintosäännön 89 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheisma-

teriaali voidaan lähettää sähköisesti. Valtuusto on 15.6.2017 päättänyt, että 

kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen lähetetään sähköisesti 

päätöksessä mainituin poikkeuksin. 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 

jäsenille ja kunnanjohtajalle 17.4.2018. Kokouskutsu, asialista ja esityslista 

on julkaistu Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 

17.4.2018. 

 

Kuntalain 103 §:n 1. momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun 

vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Hallintosäännön 94 §:n 1. momentin mukaan läsnä olevat valtuutetut ja va-

ravaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aak-

kosjärjestyksessä. Nimenhuutoluettelo on liitteenä 1. 

 

Hallintosäännön 94 §:n 2. momentti: "Todettuaan läsnä olevat valtuutetut 

puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varaval-

tuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."  

Puheenjohtaja ilmoitti, että Aslak Pekkala, Tanja Sanila, Inka Kangasniemi 

ja Papu Peltonen ovat työn vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat 

pyytäneet kutsumaan varajäsenen tilalleen. 

  Puheenjohtaja kutsui  

 Aslak Pekkalan tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän toisen varajäse-

nen Pekka Roinesalon, ensimmäisen varajäsenen esteen vuoksi, Tanja 

Sanilan tilalle kolmannen varajäsenen Satu Yliluoman ja Inka Kangas-

niemen tilalle kahdeksannen varajäsenen Markku Harrin 4 - 7 varajä-

senten esteiden vuoksi. 

 Papu Peltosen tilalle Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäisen 

varajäsenen Lauri Titolan. 

 Päätös:  

Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska pai-

kalla oli 27 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista oli 

poissa 4 valtuutettua. 
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Valtuusto § 13 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli myöskin kunnanjohtaja Toni K. 

Laine ja vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Anne-Marie Kalla sekä toimi-

alajohtajat Mari Palolahti, Ilkka Korhonen ja Arto Leppälä. 

  Lisätietoja:      hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697  

__________  
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Valtuusto § 14 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

VALT § 14 Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-

tämällä tavalla. Valtuusto on valinnut kaksi valtuutettua pöytäkirjantarkas-

tajiksi.  

 

 Valtuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän ko-

kouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Papu Peltonen ja 

Vesa Pietikäinen. 

 

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitus-

osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietover-

kossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

 

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 3.5.2018 ja pidetään nähtävänä 4.5. -

 11.6.2018 Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti Vesa Pietikäisen ja Lauri Titolan pöytäkir-

jantarkastajiksi.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697  

  __________  
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Kunnanhallitus § 21 05.02.2018 

Kunnanhallitus § 60 05.03.2018 

Kunnanhallitus § 74 26.03.2018 

Valtuusto § 15 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Hallintojohtajan viran täyttäminen / irtisanoutuminen ja viran auki julistaminen / haastattelut / 

valinta 

 

52/01.01.01.01/2018 

 

KHALL § 21 Kunnanjohtaja 

 

 Hallintojohtaja Pentti Tarvainen on 30.1.2018 päivätyllä kirjeellään irtisa-

noutunut Inarin kunnan hallintojohtajan virasta niin, että hänen viimeinen 

virassaolopäivä on 31.12.2018. Hän jää eläkkeelle. Tarvainen on tullut kun-

nan palvelukseen vuonna 1984 ja aloittanut kunnansihteerin virassa 

1.9.1988. Kunnansihteerin virka on muutettu hallintojohtajan viraksi vuon-

na 2007. Hallintosäännön 17 §:n mukaan hallintojohtaja on kunnanhallituk-

sen alaisen hallinto-osaston toimialajohtaja.  

 

 Hallintosäännön 54 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisa-

nomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomai-

sen tietoon. Hallintosäännön 42 §:n mukaan valtuusto päättää mm. hallinto-

johtajan valinnasta. 

 

 Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 40 §:n mukaan viranhaltijan irtisa-

noessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos vi-

ranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle.   

 

 Hallintosäännön 40 §:n mukaan se toimielin, jonka alainen viranhaltija on 

päättää viran kelpoisuusehdoista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustet-

taessa. Kunnanhallitus on 27.6.2013 päättänyt hallintojohtajan kelpoisuus-

ehdoista seuraavaa: "Virkaan soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi kor-

keakoulututkinto, monipuolinen perehtyneisyys kunnallishallinnon, -talou-

den ja henkilöstöhallinnon tehtäviin sekä työkokemusta erityisesti vaativis-

sa johtamistehtävissä".  

 

 Hallintosäännön 41 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi 

virkasuhteeseen ottava viranomainen paitsi silloin, kun päättäminen asiasta 

kuuluu valtuustolle. Silloin viran tai virkasuhteen julkistaa haettavaksi kun-

nanhallitus. Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 15.3.2018 ja tämän jäl-

keen erikseen päätettävänä aikana huhti-toukokuussa. Hakuajan viimeiseksi 

päiväksi esitetään 28.2.2018, jolloin asia saadaan valmistelluksi ainakin 

haastatteluun kutsuttavien osalta 5.3.2018 pidettävään kunnanhallitukseen.  

 

 Hallintojohtajan viran ja viransijaisuuden hakuilmoitus on ohessa. Lyhen-

neilmoitus on jouduttu toimittamaan Kuntalehteen ennen 25.1.2018 ja se on 

lähetetty myös kunnanhallituksen jäsenille. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 
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Kunnanhallitus § 21 05.02.2018 

Kunnanhallitus § 60 05.03.2018 

Kunnanhallitus § 74 26.03.2018 

Valtuusto § 15 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

1. merkitä tiedoksi ja esittää valtuustolle tiedoksi merkittäväksi hallinto-

johtaja Pentti Tarvaisen irtisanoutumisen hallintojohtajan virasta niin, 

että hänen viimeinen virassaolopäivä on 31.12.2018 

2. julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi oheisella hakuilmoituksella, 

joka julkaistaan kokonaisuudessaan kunnan nettisivuilla ja lyhennettynä 

Suomen Kunnat -lehdessä, Inarilaisessa ja Lapin Kansassa 

3. että kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajat ja kunnanjohtaja haastat-

televat kutsumansa hakijat 

4. antaa haastattelujen käytännön järjestelyt kunnanjohtajan tehtäväksi. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely:  
  Pentti Tarvainen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja pää-

töksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian ajan kunnanjohtaja 

Toni K. Laine.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle (kohta 1) 

 Toimeksi:   henkilöstösihteeri-suunnittelija (kohta 2),   

   kunnanjohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

 

KHALL § 60 Kunnanjohtaja  

 

 Viran hakuaika päättyy 28.2.2018 klo 15.00. Kuntarekrystä saatava hakija-

yhteenveto, johon on merkitty esittelijän näkemys hakijan kelpoisuudesta, 

toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille viimeistään 1.3.2018 aamupäivällä. 

Alustavasti olen varautunut siihen, että hakijoiden haastattelut pidetään 

13.3.2018.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää  

1. pitää hallintojohtajan viran hakijoiden haastattelut 13.3.2018 

2. että esitys haastatteluun kutsuttavista annetaan kokouksessa.  

 

 Käsittely:  
  Kunnanhallitukselle on toimitettu luettelo hakijoista ja hakemukset. Luette-

loa ei julkaista kunnan verkkosivuilla. Valtuutetuille toimitettavasta ja kun-

nan verkkosivuille laitettavasta luettelosta poistetaan hakijan syntymäaika 
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Kunnanhallitus § 21 05.02.2018 

Kunnanhallitus § 60 05.03.2018 

Kunnanhallitus § 74 26.03.2018 

Valtuusto § 15 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

ja kotipaikka. Luettelosta on verrattavissa hakijoiden työkokemus ja tutkin-

not sekä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan käsitys hakijan kelpoisuudesta 

virkaan.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun 13.3.2018 YM Mari Palolah-

den, YM Anne-Marie Kallan ja HM Pirjo Kyrön. 

 

 Miia Kärnä ehdotti, että viran hakuaikaa jatketaan kahdella viikolla, jotta 

hakijoita saadaan enemmän. Kärnän ehdotusta ei kannatettu.  

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Haastattelut pidetään 13.3.2018 aamupäivällä alkaen klo 9.00.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallintojohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 74 Kunnanjohtaja  

 

 Kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajat ovat haastatelleet 13.3.2018 

em. hakijat. Haastattelijat esittävät yksimielisesti hallintojohtajan virkaan 

valittavaksi Mari Palolahden.  

 

Yhteenveto hakijoista ja hakijoiden vertailu ohessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle haastatteluryhmän esityksen mukaisesti 

valittavaksi 1.1.2019 alkaen hallintojohtajan virkaan YTM Mari Palolah-

den. 

  

 Virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toi-

mittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viranhoidon 

alkuun sisältyy neljän kuukauden koeaika. 

 

Käsittely: 

Jaana Seipiharju ehdotti, että valtuustolle esitetään hallintojohtajan virkaan 

valittavaksi YTM Anne-Marie Kalla. Seipiharjun ehdotusta ei kannatettu.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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Kunnanhallitus § 21 05.02.2018 

Kunnanhallitus § 60 05.03.2018 

Kunnanhallitus § 74 26.03.2018 

Valtuusto § 15 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 15 Ohessa on hallintojohtajan viran hakuilmoitus sekä yhteenveto hakijoista ja 

hakijoiden vertailu. 

 

 Hakemusasiakirjat ovat kokousasiakirjoissa sekä nähtävillä ja saatavilla 

kunnantalolta. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle haastatteluryhmän esityksen mukaisesti 

valittavaksi 1.1.2019 alkaen hallintojohtajan virkaan YTM Mari Palolah-

den. 

  

 Virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toi-

mittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viranhoidon 

alkuun sisältyy neljän kuukauden koeaika. 

 

 Käsittely 

 Anne-Marie Kalla ja Mari Palolahti poistuivat esteellisinä (osallisuusjäävi) 

asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

 

Pöytäkirjanpitäjän toimi tämän asian ajan kunnanjohtaja Toni K. Laine. 

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Ritva Savela ehdotti, että hallintojohta-

jan virkaan valitaan YTM Anne-Marie Kalla. 

 

Koska oli tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, 

puheenjohtaja esitti suoritettavaksi hallintojohtajan valinnasta 

vaalin suljetuin lipuin. 

  

Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen vaalin toimittamisesta:  

Jaettavaan vaalilippuun kirjoitetaan kelpoisuusehdot täyttävän hallintojoh-

tajaksi haluttavan hakijan koko nimi. Vaalintoimittamisesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. 

 

Toimitetussa vaalissa annettiin 27 vaalilippua, joista 14:ään oli kirjoitettu 

Mari Palolahden nimi, 6:een oli kirjoitettu Anne-Marie Kallan nimi ja 5:een 

Pirjo Kyrön nimi. Äänestyksessä annettiin 2 tyhjää ääntä. 

  

Äänestysliput annettiin taitettuina valtuuston puheenjohtajalle nimenhuuto-

luettelon mukaisessa järjestyksessä. Ääntenlaskijat laskivat äänet. Puheen-

johtaja tarkasti laskennan ja äänestysliput laitettiin ääntenlaskijoiden anta-

man tuloksen kanssa suljettuun kirjekuoreen. 
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Kunnanhallitus § 21 05.02.2018 

Kunnanhallitus § 60 05.03.2018 

Kunnanhallitus § 74 26.03.2018 

Valtuusto § 15 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Puheenjohtaja totesi hallintojohtajan virkaan tulleen valituksi YTM Mari 

Palolahti. 

 

Päätös:  

Valtuusto valitsi 1.1.2019 alkaen hallintojohtajan virkaan YTM Mari Palo-

lahden.  

 

Virkavaali on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toi-

mittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viranhoidon 

alkuun sisältyy neljän kuukauden koeaika. 

  

Lisätietoja:  kunnanjohtaja Toni K. Laine, puh. 040 594 3253  

__________  
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 

1.6.2017 - 31.5.2021 / Kati-Susanna Kaisanlahden / ja Mika Aleksadroffin vaalikelpoisuuden 

menettäminen ja eron myöntäminen Antti-Oskari Kellokummulle kunnallisista 

luottamustehtävistä/ eron myöntäminen Seppo Hautamäelle 

 

382/00.00.00.00/2016 

 

KHALL § 136 Hallintojohtaja  

  

 Keskusvaalilautakunta on toimittanut 12.4.2017 valtuustolle oheisen vaali-

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 

valtuutetuiksi 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 kuulutukses-

sa varajäsenten suhdeluvuissa olleet kirjoitusvirheet. Korjattu kuulutus on 

ohessa. Kuulutusta ei ole uudelleen julkaistu, koska kirjoitusvirheiden kor-

jauksella ei ole vaikutusta vaalin tulokseen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon 

valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ja merkittäväksi tiedoksi 

kirjoitusvirheen korjauksen.  
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 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-

tuustokaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon valtuu-

tetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ja merkittäväksi tiedoksi kirjoi-

tusvirheen 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 

eronpyynnön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luottamustehtä-

vistä sekä Inarin kunnan varavaltuutetut tehtävästä 28.8.2017 alkaen paik-

kakunnalta poismuuton vuoksi.  

 

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on 

henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luottamushenki-

lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.   

 Kaisanlahti on Kokoomuksen valtuustoryhmän 3. varajäsen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi, että  

1. Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakun-

nalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuus-

toon  

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 10. varajäseneksi tulee Markku Harri. 

 

 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 § 52 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että  

1. Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakun-

nalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuus-

toon  

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 10. varajäseneksi tulee Markku Harri. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 350 Hallintojohtaja  

   

 Antti-Oskari Kellokumpu on toimittanut kuntaan sähköpostitse 4.10.2017 ja 

Mika Aleksandroff 19.9.2017 eronpyynnön luottamustehtävistä. He pyytä-

vät eroa kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

Kellokumpu ilmoittaa opiskelevansa toisella paikkakunnalla.  
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Kuntalain 71 §:n 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen luottamustoimeen on 

henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luottamushenki-

lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.   

 Kellokumpu on Kokoomuksen valtuustoryhmän 6. ja Aleksandroff 8. vara-

jäsen. Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee Mika Vikevä-

korva (äänimäärä 7, suhdeluku 53.227) ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio 

(äänimäärä 4, suhdeluku 50.913). 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että  

1. Antti Oskari Kellokumpu ja Mika Aleksandroff ovat menettäneet vaali-

kelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luotta-

mustoimiin, myös valtuustoon  

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee Mika Vikeväkor-

va ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio. 

 

 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 § 375 Hallintojohtaja  

  

  Antti-Oskari Kellokumpu on lähettänyt hallintojohtajalle 24.10.2017 ohei-

sen sähköpostin, josta käy ilmi, että hän on edelleen inarilainen. Samassa 

sähköpostissa on 10.10.2017 hänelle lähettämäni tiedustelu "olethan muut-

tanut pois paikkakunnalta 4.10.2017?". Koska Kellokummun kotikunta on 

edelleen Inari, eron myöntäminen hänelle luottamustoimista ei voi perustua 

kuntalain 71 §:ään.  
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 
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Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Kuntalain 70 §:n 3. momentti: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä 

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille".  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi Mika Aleksandroffin menettäneen vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, 

myös valtuustoon 

2. myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero 

kunnallisista luottamustoimista, myös valtuustosta, sillä perusteella, että 

hän opiskelee toisella paikkakunnalla 

3. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee 

Mika Vikeväkorva ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio. 

 

 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 § 64 Ohessa Antti-Oskari Kellokummun sähköposti 24.10.2017 liittyen eroano-

muksiin luottamustoimista. 

 

 Asia käsitellään 6.11.2017 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös 

laitetaan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen kokouk-

seen. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi Mika Aleksandroffin menettäneen vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, 

myös valtuustoon 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 
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Ptk:n tarkastus 

 

2. myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero 

kunnallisista luottamustoimista, myös valtuustosta, sillä perusteella, että 

hän opiskelee toisella paikkakunnalla 

3. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee 

Mika Vikeväkorva ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 96 Hallintojohtaja  

  

  Kuntaan on Seppo Hautamäen puolesta 15.3.2018 ilmoitettu, että hän ei 

henkilökohtaisista syistä kykene hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä, 

joista hänelle on pyydetty eroa.  

 

 Seppo Hautamäki on Kokoomuksen valtuustoryhmän 6. varajäsen.  

 

 Kuntalain 70 §:n 3. momentti: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä 

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille".  

 

 Kokoomuksen viimeisin valtuuston vaalissa mukana ollut (Antti Tapio) ei 

ole Inarin kunnan jäsen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Seppo Hautamäelle hänelle pyydetty ero kunnallisista 

luottamustoimista, myös valtuustosta, sillä perusteella, että hän ei kyke-

ne hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä 

2. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmässä on yhdeksän varajä-

sentä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 
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Ptk:n tarkastus 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:  vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla, puh. 040    723 0697  

  __________ 

   

 

VALT § 16 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Seppo Hautamäelle hänelle pyydetty ero kunnallisista 

luottamustoimista, myös valtuustosta, sillä perusteella, että hän ei kyke-

ne hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä 

2. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmässä on yhdeksän varajä-

sentä. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697  

  __________  
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Kunnanhallitus § 175 05.06.2017 

Valtuusto § 35 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 97 16.04.2018 

Valtuusto § 17 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / 

tarkastuslautakunnan varajäsenen ero ja uuden valinta 

 

260/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 175 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 121 §:n mukaan "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallin-

non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakun-

nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja".  

 

 Hallintosäännön 9 §: 

 "Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajä-

sen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei voi olla kuntakonsernin yhteisön pu-

heenjohtaja 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). 

Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka on kunnan tai kunnan mää-

räysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa (kohta 4).  

 

 Tarkastuslautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki 

(609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituksen 

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. asettaa tarkastuslautakunnan ja valitsee siihen seitsemän jäsentä ja  jo-

kaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee lautakunnan valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

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  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 175 05.06.2017 

Valtuusto § 35 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 97 16.04.2018 

Valtuusto § 17 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

VALT § 35 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. asettaa tarkastuslautakunnan ja valitsee siihen seitsemän jäsentä ja jo-

kaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee lautakunnan valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

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  

 __________  

 

 

KHALL § 97 Hallintojohtaja  

  

  Kuntaan on Seppo Hautamäen puolesta 15.3.2018 ilmoitettu, että hän ei 

henkilökohtaisista syistä kykene hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä, 

joista hänelle on pyydetty eroa.  

 

 Kuntalain 70 §:n 3. momentti: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä 

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille".  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää eron Seppo Hautamäelle tarkastuslautakunnan varajäsenyydes-

tä 

2. valitsee Satu Yliluomalle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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Kunnanhallitus § 175 05.06.2017 

Valtuusto § 35 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 97 16.04.2018 

Valtuusto § 17 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:  vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697  

  __________ 

 

VALT § 17 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää eron Seppo Hautamäelle tarkastuslautakunnan varajäsenyydes-

tä 

2. valitsee Satu Yliluomalle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Satu Yliluoman henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan va-

littiin yksimielisesti Pekka Roinesalo. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697  

  __________  

 



Inarin kunta Pöytäkirja 2/2018 55 

 

Kunnanhallitus § 99 16.04.2018 

Valtuusto § 18 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Edustajan valitseminen Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan 

 

173/00.00.01.00/2018 

 

KHALL § 99 Hallintojohtaja  

  

  Kehittämispäällikkö Timo Lohi on lähettänyt sähköpostin 21.3.2018, jossa 

hän pyytää nimeämään edustajan Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhty-

män tarkastuslautakuntaan vuosille 2017  - 2021. 

  

 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän perussopimuksen 9 § mukaan 

kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan ja hänelle yhden 

henkilökohtaisen varaedustajan kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. 

 

 Tasa-arvoL 4 a §:n mukainen vaatimus sukupuolten edustuksesta koskee 

myös kunnan päätöstä, jossa se valitsee edustajiaan kuntayhtymän toimieli-

miin. 

 

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

yhden edustajan ja hänelle yhden henkilökohtaisen varaedustajan kuntayh-

tymän tarkastuslautakuntaan.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

  

 

VALT § 18 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen yhden 

edustajan ja hänelle yhden henkilökohtaisen varaedustajan kuntayhtymän 

tarkastuslautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen Pohjois-Lapin alueyhteis-

työn kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan edustajaksi Aslak Pekkalan ja hä-

nelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Toini Sanilan.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697  

  __________  
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Kunnanhallitus § 99 16.04.2018 

Valtuusto § 18 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 
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Kunnanhallituksen konsernijaosto § 7 07.08.2017 

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 27 04.12.2017 

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 5 26.03.2018 

Kunnanhallitus § 102 16.04.2018 

Valtuusto § 19 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Konserniohjeen uusiminen 

 

77/00.01.01.01/2014, 617/00.00.01.02/2013, 75/00.01.01.01/2014 

 

KONJA § 7 Hallintojohtaja 

 

 Valtuusto on 27.3.2014 hyväksynyt konserniohjeen ja kunnanhallitus 

4.3.2014 Inarin kunnan hyvän hallintotavan (corporate governance). Mo-

lemmat asiakirjat ovat ohessa. Niitä ei ole erikseen kumottu, mutta lähtö-

kohtana on, että uutta hallintosääntöä noudatetaan, jos se on ohjeiden kans-

sa ristiriidassa. Ohjeet uusitaan uuden hallintosäännön mukaisiksi.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto merkitsee tiedoksi konserniohjeen ja Inarin kunnan hyvän 

hallintotavan (corporate governance). 

 

 Päätös: 
 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 

 

  

 

KONJA § 27 Hallintojohtaja 

 

 Ohessa esitys uudeksi konserniohjeeksi. Ohje on laadittu Suomen Kuntalii-

ton mallit pohjalta ja siinä otettu huomioon uuden kuntalain 47 §:ssä mää-

räykset konserniohjeesta.  

 

 Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää konserniohjeesta.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen valtuustolle esi-

tettäväksi, että se hyväksyisi oheisen konserniohjeen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: 
 Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää konserni-

ohjeesta kunnan tytäryhteisöjen ja tilintarkastajan lausunnon 10.1.2018 

mennessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös: 
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Kunnanhallituksen konsernijaosto § 7 07.08.2017 

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 27 04.12.2017 

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 5 26.03.2018 

Kunnanhallitus § 102 16.04.2018 

Valtuusto § 19 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuk-

sen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 

 

 

KONJA § 5 Hallintojohtaja 

 

 Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista 

ja konserniohjeesta.  

 

 Kuntalain 47 §:ssä on määrätty konserniohjeen vähimmäissisällöstä. Suo-

men kuntaliitto on antanut konserniohjeen laatimiseen vuonna 2017 konser-

niohjesuosituksen. Sen pohjalta on laadittu oheinen esitys uudeksi konserni-

ohjeeksi.  

 

 Uuden konserniohjeen 15 kohdan mukaan konserniyhteisöjen tulee hyväk-

syä yhtiöissä noudatettavat hyvän hallinnon ja johtamistavan periaatteet. 

Sellaisia ei vielä ole.  

 

 Lisäksi kunnanhallitus on 6.10.2014 hyväksynyt Inarin kuntakonsernin hen-

kilöstöperiaatteet ja -ohjeet konserniohjeena. Sen uudistamista ollaan val-

mistelemassa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi 

valtuustolle hyväksyttäväksi oheisen konserniohjeen.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös: 
 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Toimeksi:  hallintojohtaja 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 

   puh. 0400 317 552 

 __________ 

 

KHALL § 102 Ohessa on esitys konserniohjeeksi. 
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Kunnanhallituksen konsernijaosto § 7 07.08.2017 

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 27 04.12.2017 

Kunnanhallituksen konsernijaosto § 5 26.03.2018 

Kunnanhallitus § 102 16.04.2018 

Valtuusto § 19 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
  Konserniohjeen tekstiin ja kaavioon (s. 4) korjataan Lapin Elämystuotanto 

Oy, House of Laplandiksi. Kohtaan 15 "Kunnan tytäryhteisöjen hyvä 

hallinto- ja johtamistapa" lisätään tekstiin, että hyvää hallintotapaa 

koskevaa suositusta noudatetaan tytäryhtiöiden lisäksi osakkuusyhteisöissä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 19 Ohessa on esitys konserniohjeeksi. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi oheisen konserniohjeen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697  

  __________  

 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 2/2018 60 

 

Kalatalouden kehittämisrahaston 

hallitus 

§ 4 13.03.2018 

Kunnanhallitus § 104 16.04.2018 

Valtuusto § 20 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Rahaston investoinnit, Pohjois-Inarin jäähilehuolto / jäähileaseman rakentaminen Pohjois-

Inariin, talousarvion muuttaminen 

 

152/02.08.00.00/2018, 330/02.02.00.00/2017 

 

KALATAL § 4 Hallintojohtaja 

 

 Kalatalouden kehittämisrahaston  kuluvan vuoden investointiohjelmassa on 

varattu määrärahat Veskoniemen ja Inarin kalasataman kalustamiseen sekä 

Kotalahden jäähileasemaan. Veskoniemen hallin kalustaminen liittyy 

sataman rakentamiseeen, jonka toteutus kuuluu tekniselle toimelle.  

 

 Veskoniemen kalasataman laitehankintoihin on budjetoitu 6 700 euron 

nettomääräraha (menot 33 500, tulot 26 800 euroa). Raha on siirretty 

vuodelta 2017, jolloin tarkoitus oli hankkia halliin etikettivaaka, 

laatikkopesuri, puhdistusritilä ja pakastuskaappi.  

  

 Lapin Ely-keskus on päätöksellään 23.1.2018 myöntänyt 20 542,58 euron 

suuruisen tuen edellä olevien hankintojen 25 677,98 euron kustannuksiin. 

Tuki on 80 % hankintojen kustannuksista, joten rahaston 

nettokustannuksiksi jää 5 135,60 euroa.  

 

 Inarin kalasatamaan on talousarviossa varattu 26 300 euron nettomääräraha 

(menot 91 500 euroa, tulot 62 200 euroa). Raha on siirretty vuodelta 2017, 

jolloin tarkoitus oli hankkia halliin perkuukone, pakastuskaappi ja 

laatikkopesuri.  

  

 Lapin Ely-keskus on päätöksellään 23.1.2018 myöntänyt 17 229,14 euron 

suuruisen tuen pakastuskaapin ja laatikkopesurin hankinnan 21 536,42 

euron kustannuksiin. Tuki on 80 % hankintojen kustannuksista. 

Perkuukoneen hankintaan ei avustusta ole myönnetty.  

 

 Veskoniemen ja Inarin kalasatamien pakastuskaappien kylämäkoneisiin ei 

ole saatu rahoitusta eikä sitä ole haettukaan. Pakastuskaapit ovat 

rakenteeltaan ja toiminnaltaan sellaisia, että nyt tiloissa olevat kylmäkoneet 

eivät sovellu käytettäväksi hankittavissa kaapeissa. Kylmäkoneiden 

hankintahinta on 6 000 - 7 000 euroa/kpl. Inarin sataman laitehankintoihin 

varattu määräraha riittäisi myös kylmäkonehankintaan, mutta Veskoniemen 

hankinta tulee rahoittaa muutoin.  

 

 Talousarvioon sisältyy myös Kotalahden jäähileaseman 14 000 euron 

nettokustannukset 70 000 euron hankintaan. Avustusta on edellytetty 

saatavan 56 000 euroa. Valtuusto on päättänyt, että hanke toteutetaan, 

mikäli siihen saadaan ulkopuolinen rahoitus. Lisäksi on päätetty selvittää 

jäähileiden kuljetusjärjestelyt ja kehittäminen. 
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Kalatalouden kehittämisrahaston 

hallitus 

§ 4 13.03.2018 

Kunnanhallitus § 104 16.04.2018 

Valtuusto § 20 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Lapin Ely-keskus on päätöksellään 22.1.2018 hylännyt Kotalahden 

jäähileaseman rakentamisavustuksen. Kuljetusjärjestelyjä on selvitetty 

alustavasti. Kuljetusten järjestäminen Inarista onnistuisi. Ongelmaksi tulee 

jäähileiden saatavuus Inarin jäähileasemalta. Käytäntö on osoittanut, että 

jäähileiden saatavuus vaihtelee siitä, kuinka paljon niitä haetaan. Ajoittain 

jäähileitä on runsaasti saatavilla ja joskus ne loppuvat.  

 

 Kotalahden jäähileaseman hankintaan varattua nettomäärärahaa voitaisiin 

käyttää Veskoniemen ja Inarin satamien pakastuskaappien kylmäkoneiden 

hankintaan. Talousarvion sitovuussäädöksen mukaan toimielimet voivat 

päätöksillään siirtää käyttämättömiä määrärahoja ennalta arvaamattomien 

investointien kattamiseen.   

  

 Rahaston talousarviossa ei ole varauduttu Pohjois-Inarin jäähilehuoltoon 

muutoin kuin Kotalahden jäähileaseman rakentamisella. Jäähilehuollon 

järjestäminen muutoin edellyttäisi lisärahoitusta, jota rahastosta ei ole 

mahdollista antaa nykyisen talousarvion ja tulorahoituksen puitteissa. 

 

 Inarin kunnan hallintosäännön 26 §:n 7. kohdan mukaan Inarin kunnan 

kalatalouden kehittämisrahaston elinkeinollinen toiminta kuuluu 

elinvoimalautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan. Pohjois-Inarin 

ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä parantaisi, jos alueelle saataisiin 

toimitetuksi kesäaikaa jäähileitä.  

 

 Hallintojohtajan ehdotus: 
 Kalatalouden kehittämisrahaston hallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi kuluvan vuoden investoinnit valmistelun mukaisesti 

ja niihin saadut tukipäätökset 

2. siirtää Kotalahden jäähileaseman rakentamiseen varatusta 

nettomäärärahasta tarvittavan määrän Veskoniemen ja Inarin 

satamiin hankittavien pakastuskaappien kylmäkoneiden hankintaan 

3. todeta, että rahaston ei ole mahdollista toteuttaa Pohjois-Inarin 

jäähilehuoltoa 

4. esittää elinvoimalautakunnalle, että se ryhtyisi toimiin Pohjois-Inarin 

ammattikalastajien jäähilehuollon järjestämiseksi. 

 

 Päätös: 

 Rahaston hallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja totesi lisäksi, 

että tavoitteena on saada jäähilehuolto järjestetyksi tulevalle kesäkaudelle.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Tiedoksi:  Elinvoimalautakunta 

 Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, p. 0400 317 552 

 

 _________ 
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Kalatalouden kehittämisrahaston 

hallitus 

§ 4 13.03.2018 

Kunnanhallitus § 104 16.04.2018 

Valtuusto § 20 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  

 

KHALL § 104 Hallintojohtaja  

    

 Elinkeinotoimella ei ole mahdollisuuksia ainakaan kuluvana vuonna ryhtyä 

toimiin Pohjois-Inarin ammattikalastajien jäähilehuollon järjestämiseksi.  

Asiasta on keskusteltu elinkeinojohtajan kanssa. 

 

 Inarin kalatalouden kehittämisrahaston hallituksessa 13.3.2018 nousi esille 

tarve saada ensi kesälle järjestetyksi Pohjois-Inarin jäähilehuolto. Jos rahas-

ton hallituksen tahto halutaan toteuttaa, käytännössä ei liene muuta vaihto-

ehtoa kuin rakentaa esim. Kotalahteen jäähileasema. Inarin Kiinteistöt Oy 

on selvittämässä jäähileaseman toteuttamisen kustannuksia ja sijaintia. Alu-

eella sijainnista näyttää olevan eri näkemyksiä. Asemaa on esitetty Kotalah-

den sijasta Partakkoon tai Käyräniemeen. Päätöksen tekeminen sijainnista 

lienee syytä jättää kunnanhallitukselle.  

 

 Tilinpäätöksen yhteydessä (ja rahaston hallituksen kokouksen jälkeen) on 

huomattu, että kalatalousrahasto on maksanut aikanaan Inarin kalanviljely-

laitoksen vesi- ja viemäriliittymismaksun 122 000 euroa. Silloin on sovittu, 

että kunta maksaa em. pääomalle korkoa samoin perustein kuin RKTL 

(nyk. Luke) maksaa tuottoa kalaviljelylaitokseen sijoitetulle pääomalle eli 

8 %. Tämä 9 760 euron vuotuinen korko on maksettu ainoastaan vuonna 

2012. Rahastolla on siis saamatta kuluva vuosi mukaan lukien kunnalta 

kuuden vuoden korkotuotot eli 59 560 euroa. Tämä raha voitaisiin käyttää 

jäähileaseman  tulon kattamiseen.   

 

 Rahaston ja kunnan talousarviota tulee tarvittavilta osin muuttaa. Rahaston 

investointimenoihin Veskoniemen ja Inarin kalahalliin tulee lisätä molem-

pien nettomenoihin 9 000 euroa em. jäähdytyskoneistojen hankintaan. Li-

säksi on syytä todeta, että kunnalta oleva velkasaatava on käytettävissä 

Pohjois-Inariin rakennettavan jäähileaseman kustannuksiin. Jäähileaseman 

kohdalta on selvintä poistaa Kotalahti-maininta ja antaa sijainnista 

päättäminen kunnanhallitukselle. Kunnan tämän vuoden talousarviota tulee 

muuttaa niin, että sinne varataan korkomenoihin lisää 59 560 euroa, jotta 

kunta voi maksaa velkansa rahastolle. 

 

 Kopio kunnan talousarvion investointiosan kohdasta Kalatalouden kehittä-

misrahasto on ohessa.  

 

 Partakon kyläyhdistys on toimittanut kuntaan 6.4.2018 oheisen esityksen 

jäähileasemasta. Yhditys esittää jäähileasemaa rakennettavaksi Partakkoon.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden 

talousarvion investointiosaa seuraavasti: 
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hallitus 

§ 4 13.03.2018 
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Ptk:n tarkastus 

 

1. Veskoniemen ja Inarin kalahalliin lisätään molempien nettomenoihin 

9 000 euroa em. jäähdytyskoneistojen hankintaan. 

2. Talousarviossa oleva "Jäähileasema (Kotalahti)" muutetaan maininnaksi 

Pohjois-Inarin jäähileasema, jonka sijainnista päättää kunnanhallitus. 

3. Kunnalta olevasta velkasaatavasta 56 000 euroa katsotaan 

talousarviossa mainituksi ulkopuoliseksi rahoitukseksi jäähileaseman 

kustannuksiin. 

4. Kunnan talousarvion rahoitusosaa muutetaan niin, että sinne lisätään 

59 560 euroa korkovelan maksamiseen kalatalouden kehittämisrahastol-

le.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 20 Ohessa on  

 kopio kunnan talousarvion investointiosan kohdasta Kalatalouden kehit-

tämisrahasto  

 Partakon kyläyhdistyksen esitys jäähileasemasta. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousar-

vion investointiosaa seuraavasti: 

 

1. Veskoniemen ja Inarin kalahalliin lisätään molempien nettomenoihin 

9 000 euroa em. jäähdytyskoneistojen hankintaan. 

2. Talousarviossa oleva "Jäähileasema (Kotalahti)" muutetaan maininnaksi 

Pohjois-Inarin jäähileasema, jonka sijainnista päättää kunnanhallitus. 

3. Kunnalta olevasta velkasaatavasta 56 000 euroa katsotaan 

talousarviossa mainituksi ulkopuoliseksi rahoitukseksi jäähileaseman 

kustannuksiin. 

4. Kunnan talousarvion rahoitusosaa muutetaan niin, että sinne lisätään 

59 560 euroa korkovelan maksamiseen kalatalouden kehittämisrahastol-

le.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697  
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  __________  
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Tekninen lautakunta § 62 24.06.2014 

Tekninen lautakunta § 81 13.12.2016 

Tekninen lautakunta § 93 12.12.2017 

Tekninen lautakunta § 30 28.03.2018 

Kunnanhallitus § 107 16.04.2018 

Valtuusto § 21 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kaunispään asemakaavan muutosalueen laajentaminen: Etelärinne II 

 

615/10.02.03/2013 

 

TEKLTK § 62 Tekninen johtaja 

liite 2 

 Kunnanhallitus on Laatumaan aloitteesta päättänyt 13.1.2014 § 15 käynnis-

tää kaavamuutoksen Kaunispään asemakaavan mukaisien tonttien 203/1, 

209/1, 214/1 ja 215/1 jakamiseksi pienemmiksi tonteiksi.  

 

 Edellä mainittujen tonttien ympäristössä on useita kortteleita osoitettu yksi-

kerroksista lomarakentamista varten, vaikka alueelle on rakennettu 1½-ker-

roksisia lomarakennuksia.  Kumoutuneen rakennuslain mukaan asema-

kaavamääräyksissä yksikerroksiseksi määrättyyn kortteliin sai rakentaa 1½ 

kerroksien rakennuksen. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää 1½-

kerroksiseen rakentamiseen asianomaista kaavamääräystä. Liitekartassa 

osoitetulla alueella on toteutuneen rakentamisen ja kaavamääräysten osalta 

ristiriitoja usean tontin osalta. Edellä kerrotusta syystä, alueen kerroslukua 

tulisi tarkastella 13.1.2014 § 15 päätetyn kaavatarkastelun yhteydessä. Läh-

tökohtaisesti mahdolliset muutokset kohdistuvat kerroslukuun, mutta ei ra-

kennusoikeuden määrään. Kartta liitteenä nro 2. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Kaunispään asema-

kaavan muutosalueen laajentamista käsittämään korttelit 203-210. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen.  

  

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

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 81 Tekninen johtaja 

 

 Metsähallitus Laatumaan edustaja tuotantopäällikkö Matti Keränen on 

esittänyt, että kaavamuutosta vietäisiin eteenpäin vain korttelien 202, 214 ja 

215 osalta. Esitys ohessa.  

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää, että: 

 1. Metsähallitus Laatumaan edustajan esitys irroitetaan erilliseksi 

asemakaavan muutokseksi prosessin nopeuttamiseksi, 

 2. Kaunispään asemakaavan saneerausta kerroksisuuden ajantasaistamiseksi 

jatketaan osa-alueina. 
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Tekninen lautakunta § 62 24.06.2014 

Tekninen lautakunta § 81 13.12.2016 
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Ptk:n tarkastus 

 

  

 Käsittely: 
 Maire Puikko jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen.  

  

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

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 93 Tekninen johtaja 

 

 Asemakaavan suunnittelunprosessissa on testattu kahta vaihtoehtoista 

ratkaisumallia, joista vaihtoehto 1 noudatti voimassa olevan asemakaavan 

korttelirajoja ja vaihtoehdossa 2:ssa rakennuspaikat oli sijoitettu olemassa 

olevien katujen varteen. Hulevesiselvityksen perusteella vaihtoehto 1 on 

hylätty, koska alueen halki kulkee maastossa havaittava sulamisvesien 

valumauoma, joka on huomioitu vaihtoehto 2:ssa. 

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan Kaavoitusmenettely tulee 

järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista 

vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen 

maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, 

joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus 

osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 

lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.  

 
 Vaihtoehto 2:n pohjalta viimeistelty kaavaluonnos on ollut yleisesti 

nähtävillä 1.11.-1.12.2017 välisen ajan. Kuulutus ohessa.  

Kaavaluonnos ja luonnos kaavaselostukseksi ohessa. 

 Määräaikana kaavaluonnoksesta ovat antaneet lausuntonsa Lapin Ely-

keskus, Museovirasto sekä Tunturiverkko Oy. Lisäksi kaavaluonnoksesta 

ovat jättäneet mielipiteensä  Pirjo Anttila ym. sekä Johanna Penttilä ym. 

Lausunnot ja muistutukset ohessa. 

 

 Johanna Penttilä ym ovat mielipiteessään vastustaneet korttelia 215 sillä 

perusteella, että he ovat tehneet merkittävän investoinnin voimassa olevan 

asemakaavan perusteella ja asemakaavan asettamin reunaehdoin. Korttelin 

215 sijoittuminen Johanna Penttilän ym. kiinteistöä vastapäätä olevaan 

puistoon loukkaa niitä perusteita, joilla he ovat rakentamispäätöksensä 

tehneet. 
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Tekninen lautakunta § 62 24.06.2014 

Tekninen lautakunta § 81 13.12.2016 

Tekninen lautakunta § 93 12.12.2017 

Tekninen lautakunta § 30 28.03.2018 

Kunnanhallitus § 107 16.04.2018 

Valtuusto § 21 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Metsähallitus Kiinteistökehityksen tuotantopäällikkö Matti Keräsen 

mukaan kortteli 215 voidaan poistaa sillä edellytyksellä, että menetetyt 

rakennusoikeudet (1500 k-m²)  korvataan toisaalla Kaunispään 

asemakaava-alueella.  

 Vaatimus on oikeutettu, koska poistuvista rakennusoikeuksista on maksettu 

Inarin kunnalle maankäyttömaksu ja kehittämismaksu. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaan Kaavaehdotus on asetettava 

julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan 

tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja 

osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus).  
 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää: 

 1. poistaa kaavaluonnoksesta korttelin 215,  

 2, asettaa edellä kohdassa 1 mainitulla muutoksella tarkistetun 

kaavaluonnoksen kaavaehdotuksena yleisesti nähtäville. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

  Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400-692 363  

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 30 Tekninen johtaja 

liite 2, 3 

 Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 31.1. - 2.3.2018 välisenä aikana. 

 Kaavaehdotus liitteenä 2. Kaavaselostus liitteenä 3. 

  

 Määräaikana kaavaehdotuksesta jättivät lausuntonsa Lapin ELY-keskus, 

Museovirasto, Saamelaismuseo Siida ja Tunturiverkko Oy. Lausunnot 

ohessa. 

 Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutus ohessa. 

 Kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja muistutukseen ohessa. 

 

 Asemakaavamuutoksella muutosalueen rakennusoikeus pienenee 700 k-m². 

Rakennusoikeuden kuntaosuus sisältyy Inarin kunnan ja Laatumaan 

väliseen sopimukseen 8.4.2011. Rakennusoikeuden pienentymisestä 

aiheutuva velka on mahdollista kuitata tulevissa kaavamuutoksissa.  

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavamuutoksen kunnanhallituksen 

hyväksyttäväksi ja edelleen esitettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi. 
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Tekninen lautakunta § 62 24.06.2014 

Tekninen lautakunta § 81 13.12.2016 

Tekninen lautakunta § 93 12.12.2017 

Tekninen lautakunta § 30 28.03.2018 

Kunnanhallitus § 107 16.04.2018 

Valtuusto § 21 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

  Lisätietoja: Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400-692 363  

  

  _____________ 

 

KHALL § 107 Ohessa 

 asemakaavaehdotus 

 kaavaselostus 

 lausunnot (4 kpl) 

 muistutus (1 kpl) 

 kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja muistutukseen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Käsittely: 

 Maire Puikko poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätök-

senteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Valtuustolle 

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 21  

Liite 2 Liitteenä 2 asemakaavaehdotus.  

 

 Ohessa 

 kaavaselostus 

 lausunnot (4 kpl) 

 muistutus (1 kpl) 

 kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja muistutukseen. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää kaavamuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi.  
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Tekninen lautakunta § 62 24.06.2014 

Tekninen lautakunta § 81 13.12.2016 

Tekninen lautakunta § 93 12.12.2017 

Tekninen lautakunta § 30 28.03.2018 

Kunnanhallitus § 107 16.04.2018 

Valtuusto § 21 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

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

  __________  
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Valtuusto § 22 26.04.2018 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut mahdolliset kuntalain 93. ja 95. pykälien perusteella käsiteltävät asiat 

 

VALT § 22  

Liite 3 Kuntalain 95 §:n 2. momentti on seuraava:  

”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, 

vaikka 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 

ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä 

taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitet-

tu tarkastuslautakunta on valmistellut."  

 

Kokous oli keskeytettynä klo 14.38 - 14.42. 

 

 Eeva Harmanen jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta valtuusto-

aloitteen aktiivimalliin joutuneiden työttömien työllistämisestä. Aloitteen 

on allekirjoittanut 25 valtuutettua. 

 

 Jätetty aloite on pöytäkirjan liitteenä 3.  

  

  Puheenjohtaja ilmoitti, että aloite jätetään kunnanhallituksen valmistelta-

vaksi.  

 __________ 

  

 

 

 

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 14.45 ja antoi sivuilla 

70 - 72 olevan muutoksenhakuohjeen.  
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Ptk:n tarkastus 

 

Muutoksenhakuohje 
 

 

 

Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 13, 14, 22 

 

 

Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Pykälät:  15 - 21 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 

 

Pykälät: 
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Ptk:n tarkastus 

 

 

Kunnallisvalitus 
 

Valitusosoitus 

 

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Valitusoikeus 

 

Päätökseen saa hakea muutosta 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös  

välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

 kunnan jäsen 

 lisäksi kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa. 

Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa ositetulla 

maankäytöllä on vaikutusta. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on 

toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.  

 

Valitusaika 

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen  

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 

saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti  

nähtäväksi. 

 

Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen 

tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,  

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä  

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 

 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa  

 päätös on muuten lainvastainen. 

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen 

 

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. 

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat: 

 

Postiosoite PL 189, 90101 Oulu 

Käyntiosoite Isokatu 4, 90100 Oulu 
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Ptk:n tarkastus 

 

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksi  029 564 2841 

Puhelin  029 564 2800 

Virka-aika klo 8.00 - 16.15. 

 

Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen  

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 

valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero tai muut tarvittavat yhteystiedot.  

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei  

kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan  

alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin  

toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.  

Maksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Inarin kunnan kirjaamosta. 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 

mailto:pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
mailto:inari@inari.fi

