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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Valtuusto 
 

Kokousaika 12.12.2019 klo 14:00 - 15:50 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Saapuvilla oli 25 valtuutettua tai varavaltuutettua. 

  

 Poissa oli valtuutetut Inka Kangasniemi, Janne Hannola, Hannu Alenius, 

Aleksi Kinnunen, Pekka Pekkala, Kalle Kuhmonen, Ritva Savela ja  

Maire Puikko joiden tilalla oli varajäsenet Marko Katajamaa (poistui 

klo 15.25), Satu Yliluoma, Reijo Palokangas, Sergei Kp. Fofonoff, Tapani 

Pennanen ja Kai Jentala. 

 Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. 

 

Muut saapuvilla olleet Toni K. Laine kunnanjohtaja 

 Mari Palolahti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 Jaakko Seppänen toimialajohtaja 

 Ilkka Korhonen toimialajohtaja 

 Arto Leppälä toimialajohtaja 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Todettiin §:ssä 44. 

 

Asiat 44 - 55 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                      

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Pietikäinen ja Anna Roos. 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Anu Avaskari  Mari Palolahti 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   19.12.2019 

 

Allekirjoitukset 

                            

 Vesa Pietikäinen  Anna Roos  

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 20.12.2019 -

 27.1.2020. 
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Valtuusto 
 

Kokousaika  12.12.2019 klo 14:00 - 15:50 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Luettelo käsitellyistä asioista 

 

§ Otsikko Sivu 

44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 148 

45 Pöytäkirjan tarkastaminen 150 

46 Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen 

valituista ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

151 

47 Kunnanhallituksen ja konsernijaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 

1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

166 

48 Elinvoimalautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 

31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

171 

49 Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

/ muutokset valtuustokauden aikana 

176 

50 Teknisen lautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 

31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

182 

51 Kuntayhtymien yhtymävaltuustojen jäsenten ja varajäsenten valinta 

valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

188 

52 Inarin kuntastrategian päivittäminen  193 

53 Inarin Lapin Vesi Oy:n esitys vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 

tarkistamiseksi 

197 

54 Talousarvio vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 

2020 - 2022 

201 

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

asiat 

206 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

VALT § 44  

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-

tuutetulle 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 4.12.2019. Kokouskutsu, asialista ja esityslista 

on julkaistu Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 

4.12.2019. 

 

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 Janne Hannola, Hannu Alenius ja Kalle Kuhmo-

nen ovat työn vuoksi, Maire Puikko toisen luottamustehtävän vuoksi sekä 

Aleksi Kinnunen, Pekka Pekkala ja Ritva Savela henkilökohtaisen syyn 

vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan vara-

jäsenen tilalleen. Todettiin, että Inka Kangasniemi on paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi menettänyt vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoi-

miin. Kangasniemen eroanomus luottamustehtävistä käsitellään esityslistal-

la toisaalla. 

 

Puheenjohtaja kutsui  

 Inka Kangasniemen tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen 

varajäsenen Marko Katajamaan ja Janne Hannolan tilalle Kokoomuksen 

valtuustoryhmän kolmannen varajäsenen Satu Yliluoman, toisen varajä-

senen esteen vuoksi. 
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 Hannu Aleniuksen tilalle Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen va-

rajäsenen Reijo Palokankaan ja Aleksi Kinnusen tilalle kolmannen vara-

jäsenen Sergei Kp. Fofonoffin, toisen varajäsenen esteen vuoksi. 

Pekka Pekkalan ja Kalle Kuhmosen tilalle ei saatu varajäseniä. 

 Ritva Savelan tilalle SDP:n valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen 

Tapani Pennasen.  

 Maire Puikon tilalle Vihreiden valtuustoryhmän kolmannen varajäsenen 

Kai Jentalan, 1-2 varajäsenten esteiden vuoksi. 

Päätös: Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska pai-

kalla oli 25 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista oli 

poissa 8 valtuutettua. 

Puheenjohtaja totesi, että paikalla olivat myöskin kunnanjohtaja Toni K. 

Laine ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Mari Palolahti sekä toimialajohta-

jat Jaakko Seppänen, Ilkka Korhonen ja Arto Leppälä.  

Lisätietoja:              hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214 

__________  
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Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

VALT § 45 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 Vesa Pietikäinen 

ja Anna Roos. 

 

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 19.12.2019 ja pidetään nähtävänä 

20.12.2019 - 27.1.2020 Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa 

www.inari.fi.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Pietikäisen ja 

Anna Roosin.   

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 

1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

 

164/00.00.01.03/2019, 382/00.00.00.00/2016, 488/00.00.01.03/2019 

 

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. 
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 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon 

valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ja merkittäväksi tiedoksi 

kirjoitusvirheen korjauksen.  

 

 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  

 __________  
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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:  
 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  

  __________ 
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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.  

 

 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  
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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.  

 

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

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille".  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
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 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 
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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 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

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. 

 

 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 
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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 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

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. 

 

 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  

  __________  

 

KHALL § 114 Hallintojohtaja  
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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 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  

 Keskustan valtuustoryhmän viimeinen varajäsen Risto Kössö on muuttanut 

pois paikkakunnalta. Keskustalla ei ole enää varavaltuutettuja, jotka voisi-

vat nousta valtuuston varajäseneksi.  

 

 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.   

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi Risto Kössön me-

nettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin 

kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon. 

 

 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 § 25 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi Risto Kössön menettäneen 

vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luot-

tamustoimiin, myös valtuustoon. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  
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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 
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Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  

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

  __________  

 

KHALL § 203 Hallintojohtaja  

   

  Papu Peltonen on irtisanoutunut sähköpostilla 26.6.2018 valtuustosta ja 

muista kunnan luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. 

 

 Papu Peltonen on Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsen.  

 

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

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle."  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Papu Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä ero  

kunnallisista luottamustoimista, myös valtuustosta,  

2. todettavaksi, että valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Lauri 

Titola ja ryhmän viimeiseksi varajäseneksi tulee Matti Luukkonen. 

  

 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 § 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 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

VALT § 37 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Papu Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä ero  

kunnallisista luottamustoimista, myös valtuustosta  

2. todettavaksi, että valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Lauri 

Titola ja ryhmän viimeiseksi varajäseneksi tulee Matti Luukkonen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 113 Hallintojohtaja 

 

 Marke Rautiala on toimittanut kuntaan sähköpostitse 3.4.2019 eropyynnön 

luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Marke Rautiala on Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsen. 

 

 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.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi, että 

1. Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon 

2. valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Riitta Näkkäläjärvi ja 

ryhmän 4. varajäseneksi nousee Ari Seipiharju. 
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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 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

VALT § 18 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että 

1. Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon 

2. valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Riitta Näkkäläjärvi ja 

ryhmän 4. varajäseneksi nousee Ari Seipiharju. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  

 

 

KHALL § 288 Hallintojohtaja vs.  

  

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 oheisen 

eropyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.  

 

 Inka Kangasniemi on Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsen.  
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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 
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Valtuusto § 16 26.04.2018 
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Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

 

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.  

  

 Kokoomuksella ei ole enää varavaltuutettuja, jotka voisivat nousta valtuus-

ton varajäseneksi.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi, että  

1. Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon 

2. valtuuston Kokoomuksen valtuustoryhmään tulee Marko Katajamaa  

3. Kokoomuksen valtuustoryhmässä on kahdeksan varajäsentä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Valtuustolle 

 Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

     puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

 

VALT § 46 Kunnanhallituksen ehdotus:  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että  

1. Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon 
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Ptk:n tarkastus 

 

2. valtuuston Kokoomuksen valtuustoryhmään tulee Marko Katajamaa  

3. Kokoomuksen valtuustoryhmässä on kahdeksan varajäsentä. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Kunnanhallitus § 174 05.06.2017 

Valtuusto § 34 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 205 06.08.2018 

Valtuusto § 39 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 289 02.12.2019 

Valtuusto § 47 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kunnanhallituksen ja konsernijaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / 

muutokset valtuustokauden aikana 

 

259/00.00.01.00/2017, 488/00.00.01.03/2019 

 

KHALL § 174 Hallintojohtaja  

  

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

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitan kesä-

kuussa 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-

kousjärjestelmään. 

  

Hallintosäännön 8 §: 

 "Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituk-

sen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilö-

kohtainen varajäsen. 

 

 Kunnanhallituksessa on konsernijaosto, jossa on 5 jäsentä, joista valtuusto 

valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaostoon voidaan 

valita muitakin kuin kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaostossa on 

kolme varajäsentä, joista kuka tahansa voi osallistua puheenjohtajan kutsus-

ta jaoston kokoukseen varsinaisen jäsenen poissa ollessa."  

 

 Hallintosäännössä ei muutoin ole säädetty jaoston jäsenten valinnasta, joten 

valtuusto voinee siitä erikseen päättää.  

 

 Kuntalain 73 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen. Sen 

mukaan vaalikelpoisia eivät ole esim. välittömästi kunnanhallituksen alaise-

na toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö (1 mom. 1 kohta) eivätkä 

kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 

olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevat (1 mom. 2 kohta) eivätkä 

sellaisten yhteisöjen, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisten asioiden 

ratkaisu on omiaan 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-

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 § 34 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 205 06.08.2018 
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Ptk:n tarkastus 

 

sia että miehiä, kumpiakin vähintään 40 % jollei erityisistä syistä muuta 

johdu. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se  

1. valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen   

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan 

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 § 34 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se  

1. valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen   

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan 

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 
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Kunnanhallitus § 174 05.06.2017 

Valtuusto § 34 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 205 06.08.2018 

Valtuusto § 39 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 289 02.12.2019 

Valtuusto § 47 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Jaana Seipiharju Tiitu Kemppainen 

Miia Kärnä Aleksi Kinnunen 

  

1. valitsi puheenjohtajaksi Jari Huotarin, I varapuheenjohtajaksi Hannu 

Aleniuksen ja II varapuheenjohtajaksi Timo Väisäsen 

 

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  

 __________  

 

 

KHALL § 205 Hallintojohtaja  

   

  Papu Peltonen on irtisanoutunut sähköpostilla 26.6.2018 valtuustosta ja 

muista kunnan luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. 

 

 Papu (Maria) Peltonen on kunnanhallituksen jäsen Timo Väisäsen henkilö-

kohtainen varajäsen.  

 

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

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle."  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Papu (Maria) Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä 

ero kunnanhallituksen varajäsenyydestä   

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen Timo Väisäselle henkilökohtainen va-

rajäsen.  

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Valtuustolle  
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Ptk:n tarkastus 

 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 39 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Papu (Maria) Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä 

ero kunnanhallituksen varajäsenyydestä   

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen Timo Väisäselle henkilökohtainen va-

rajäsen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Timo Väisäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valit-

tiin yksimielisesti Velijosi Salonen. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 289 Hallintojohtaja vs. 

 

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 ero-

pyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Inka Kangasniemi on kunnanhallituksen jäsen Jari Huotarin henkilökohtai-

nen varajäsen.  

 

 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. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa  paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen kunnanhallituksen jäsen Jari Huotarille hen-

kilökohtainen varajäsen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 47 Kunnanhallituksen ehdotus:  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa  paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen kunnanhallituksen jäsen Jari Huotarille hen-

kilökohtainen varajäsen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

 Jari Huotarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valittiin 

yksimielisesti Tanja Sanila. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Valtuusto § 40 15.06.2017 
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Ptk:n tarkastus 

 

Elinvoimalautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

265/00.00.01.00/2017, 164/00.00.01.03/2019, 488/00.00.01.03/2019 

 

KHALL § 180 Hallintojohtaja  

  

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

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan ke-

säkuussa 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-

kousjärjestelmään. 

 

 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 

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

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

 

VALT § 40 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 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 Niskanen 

 

1. puheenjohtajaksi Jaana Seipiharjun, I varapuheenjohtajaksi Inka 

Kangasniemen ja II varapuheenjohtajaksi Miia Kärnän. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 114 Hallintojohtaja 

 

 Marke Rautiala on toimittanut kuntaan sähköpostitse 3.4.2019 eropyynnön 

luottamustehtävistä paikkakunnalta 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. 

 

Marke Rautiala on elinvoimalautakunnan jäsen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 
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1. todettavaksi, että Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen elinvoimalautakuntaan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

  

 

VALT § 19 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen elinvoimalautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

Rautialan tilalle elinvoimalautakunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti  

Timo Väisänen. 

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  

 

 

KHALL § 290 Hallintojohtaja vs. 

  

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 ero-

pyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Inka Kangasniemi on elinvoimalautakunnan jäsen ja I varapuheenjohtaja. 

  

 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. 
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 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa  paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen elinvoimalautakuntaan 

3. valittavaksi hänen tilalleen elinvoimalautakunnan I varapuheenjohtaja. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

 Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

     puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 48 Kunnanhallituksen ehdotus:  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa  paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen elinvoimalautakuntaan 

3. valittavaksi hänen tilalleen elinvoimalautakunnan I varapuheenjohtaja. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

Kangasniemen tilalle elinvoimalautakunnan jäseneksi valittiin yksimielises-

ti Anu Avaskari ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Essi Warséll. 

Elinvoimalautakunnan I varapuheenjohtajaksi valittiin Tanja Sanila. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Kunnanhallitus § 178 05.06.2017 

Valtuusto § 38 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 353 23.10.2017 

Valtuusto § 66 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 61 05.03.2018 

Valtuusto § 8 15.03.2018 

Kunnanhallitus § 291 02.12.2019 

Valtuusto § 49 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

263/00.00.01.00/2017, 488/00.00.01.03/2019 

 

KHALL § 178 Hallintojohtaja  

  

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

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan ke-

säkuussa 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-

kousjärjestelmään.  

 

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on sivistyslautakunta, johon 10 §:n 

mukaan 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 

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee sivistyslautakuntaa yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä  ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

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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Ptk:n tarkastus 

 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 38 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee sivistyslautakuntaa yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 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  

 __________  

 

 

 

KHALL § 353 Hallintojohtaja  

   

 Mika Aleksandroff on toimittanut kuntaan sähköpostitse 19.9.2017 eron-

pyynnön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luottamustehtävistä 

1.10.2017 lähtien paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

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

henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luottamushenki-
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lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi.  

 

 Aleksandroff  on sivistyslautakunnan jäsen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sivistyslautakuntaan. 

  

 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 § 66 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sivistyslautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Aleksandroffin tilalle sivistyslautakunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti 

Vesa Pietikäinen. 

 

 Papu Peltonen saapui kokoukseen tätä asiaa käsiteltäessä klo 14.14.  

 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 61 Hallintojohtaja  
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Ptk:n tarkastus 

 

  

  Anna Roos on sivistyslautakunnan jäsen Miina Seurujärven henkilökohtai-

nen varajäsen. Roos on valittu Saamelaiskirjaston kirjastonhoitajaksi 

1.3.2018 (aloittanut sijaisena 21.2.2018) alkaen. 

 

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole henkilö, joka 

on asianomaisen  lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö. 

78 §:n 1 mom. mukaan "Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuuten-

sa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi".  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 

1. valtuusto toteaisi Anna Roosin menettäneen vaalikelpoisuutensa 

21.2.2018 lukien sivistyslautakunnan varajäseneksi 

2. se valitsee Miina Seurujärvelle henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

 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 § 8 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

1. valtuusto toteaisi Anna Roosin menettäneen vaalikelpoisuutensa 

21.2.2018 lukien sivistyslautakunnan varajäseneksi 

2. se valitsee Miina Seurujärvelle henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

 Miina Seurujärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistyslautakuntaan 

valittiin yksimielisesti Annika Pasanen. 

  

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

 

 

KHALL § 291 Hallintojohtaja vs. 

 

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 ero-

pyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Inka Kangasniemi on sivistyslautakunnan jäsen Tanja Sanilan henkilökoh-

tainen varajäsen.  

 

 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. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa  paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen sivistyslautakunnan jäsen Tanja Sanilalle 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

 Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

     puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 49 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa  paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen sivistyslautakunnan jäsen Tanja Sanilalle 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  
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 Tanja Sanilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistyslautakuntaan valit-

tiin yksimielisesti Essi Warséll. 

 

   Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Teknisen lautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

264/00.00.01.00/2017, 488/00.00.01.03/2019 

 

KHALL § 179 Hallintojohtaja  

  

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

tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. lautakuntia ja toimi-

elimiin jaostoja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimet valitaan valtuuston 

toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt (valtuusto ei ole toisin 

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitan kesä-

kuussa 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-

kousjärjestelmään. 

 

 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 

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

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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  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 39 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee tekniseen lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

varapuheenjohtajan.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti  

1. tekniseen lautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Pekka Pekkala Kalle Kuhmonen 

Kari Tammela Tapani Pennanen 

Marko Katajamaa Markku Harri 

Inka Kangasniemi Mika Aleksandroff 

Tiitu Kemppainen Jaana Seipiharju 

Eeva Harmanen Kati-Susanna Kaisanlahti 

Hannu Alenius Laila Aikio 

Anna Roos Miina Seurujärvi 

Velijosi Salonen Matti Luukkonen 

  

1. puheenjohtajaksi Pekka Pekkalan, I varapuheenjohtajaksi Kari 

Tammelan ja II varapuheenjohtajaksi Marko Katajamaan. 

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

 

KHALL § 294 Hallintojohtaja  

   

 Kati-Susanna Kaisanlahti on toimittanut kuntaan sähköpostitse 23.8.2017 

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-
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lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi.  

 

 Kaisanlahti on teknisen lautakunnan jäsen Eeva Harmasen henkilökohtai-

nen varajäsen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt paikkakun-

nalta poismuuton vuoksivaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamus-

toimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Eeva Harmaselle varajäsenen tekniseen lau-

takuntaan. 

  

 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 § 54 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt paikkakun-

nalta poismuuton vuoksivaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamus-

toimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Eeva Harmaselle varajäsenen tekniseen lau-

takuntaan. 

  

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 

 Teknisen lautakunnan jäsen Eeva Harmasen henkilökohtaiseksi varajäse-

neksi valittiin yksimielisesti Anne Tuovila.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  
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KHALL § 354 Hallintojohtaja  

   

 Mika Aleksandroff on toimittanut kuntaan sähköpostitse 19.9.2017 eron-

pyynnön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luottamustehtävistä 

1.10.2017 alkaen paikkakunnalta 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.  

 

 Aleksandroff on teknisen lautakunnan jäsen Inka Kangasniemen henkilö-

kohtainen varajäsen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Inka Kangasniemelle varajäsenen tekniseen 

lautakuntaan. 

  

 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 § 67 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Inka Kangasniemelle varajäsenen tekniseen 

lautakuntaan. 

 

 Päätös:  
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  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Teknisen lautakunnan jäsen Inka Kangasniemen henkilökohtaiseksi varajä-

seneksi valittiin yksimielisesti Anu Avaskari.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

  

 

KHALL § 292 Hallintojohtaja vs. 

 

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 ero-

pyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Inka Kangasniemi on teknisen lautakunnan jäsen. 

 

 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. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa  paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen teknisen lautakunnan jäsen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

     puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 50 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa  paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen teknisen lautakunnan jäsen. 
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 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Kangasniemen tilalle teknisen lautakunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti 

Tanja Sanila. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Kuntayhtymien yhtymävaltuustojen jäsenten ja varajäsenten valinta valtuuston toimikaudeksi 

1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

 

267/00.00.01.00/2017, 488/00.00.01.03/2019 

 

KHALL § 183 Hallintojohtaja  

   

  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

 

 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mu-

kaan: 

 

 Jäsenkuntien valtuustot valitseva jäseniä kuntayhtymän valtuustoon seuraa-

vasti: 

 

 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-

senkuntien 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 tasa-ar-

vosta annetun lain (609/1986) säännökset. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston toi-

mikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden 

jäsenen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan 
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2. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden jäse-

nen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan. 

 

 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 § 43 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston toimikau-

deksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden 

jäsenen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan 

2. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden jäse-

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  

 __________  

 

 

KHALL § 116 Hallintojohtaja  
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Kunnanhallitus § 183 05.06.2017 

Valtuusto § 43 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 116 14.05.2018 

Valtuusto § 27 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 293 02.12.2019 

Valtuusto § 51 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen Risto 

Kössö on muuttanut pois paikkakunnalta.  

 

 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.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Risto Kössö on menettänyt paikkakunnalta poismuu-

ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuuston jäsen. 

 

 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 § 27 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Risto Kössö on menettänyt paikkakunnalta poismuu-

ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuuston jäsen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Kalle Kuhmosen Kolpeneen palvelukeskuk-

sen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi. 

  

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

  __________  

 

 

KHALL § 293 Hallintojohtaja vs. 
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Kunnanhallitus § 183 05.06.2017 

Valtuusto § 43 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 116 14.05.2018 

Valtuusto § 27 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 293 02.12.2019 

Valtuusto § 51 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 ero-

pyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Inka Kangasniemi on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymä-

valtuuston jäsen.  

 

 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. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuuston jäsen.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

     puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 51 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuuston jäsen.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Valtuusto valitsi yksimielisesti Anu Avaskarin Kolpeneen palvelukeskuk-

sen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  
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Kunnanhallitus § 183 05.06.2017 

Valtuusto § 43 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 116 14.05.2018 
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Ptk:n tarkastus 

 

 __________  
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Kunnanhallitus § 52 04.03.2019 

Kunnanhallitus § 93 01.04.2019 

Kunnanhallitus § 294 02.12.2019 

Valtuusto § 52 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kuntastrategian päivittäminen  

 

450/00.01.01.01/2015 

 

KHALL § 52 Kunnanjohtaja 

 

 Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto 

päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

 

 Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

 kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

 palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 

 kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 

 omistajapolitiikka 

 henkilöstöpolitiikka 

 kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

 elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

 

 Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä    tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan  tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia 

tarkistetaan vähintään   valtuustokausittain. 

 

 Kunnassa on tehty strategiatyötä viimeksi vuonna 2016, mutta työ on jäänyt 

keskeneräiseksi. Nyt käynnissä on Inarin kunnan elinvoimaohjelman laati-

minen, jonka on tarkoitus muodostaa osa tulevasta strategiasta. Strategian 

päivittämiseksi ajan tasalle ja vastaamaan selkeämmin kuntalain edellytyk-

siä on tarjoukset strategian uudistamisen konsultointituesta pyydetty 

FCG:Oy:ltä sekä Perlacon Oy:ltä. 

 

 Vastaanotetut tarjoukset ovat ohessa. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää  

1. käynnistää strategian uudistamistyön ja hyväksyy oheisen FCG Oy:n 

tarjouksen työn konsulttituesta 

2. valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan pyytämään Perlacon Oy:ltä 

tarjouksen erillisestä talous-, palvelurakenne- ja painelaskelmaselvityk-

sestä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

  Tiedoksi:   toimialajohtajat 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

      puh. 040 594 3253 
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Kunnanhallitus § 52 04.03.2019 

Kunnanhallitus § 93 01.04.2019 

Kunnanhallitus § 294 02.12.2019 

Valtuusto § 52 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  __________ 

 

KHALL § 93 Ohessa Perlacon Oy:n tarjous. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen Perlacon Oy:n tarjouksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

  Miia Kärnä ehdotti, että Perlacon Oy:n tarjousta ei hyväksytä ja erillinen 

talous-, palvelurakenne- ja painelaskelmaselvitys kilpailutetaan. Kärnän 

ehdotusta ei kannatettu. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

  Tiedoksi:   Perlacon Oy, toimialajohtajat 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

KHALL § 294 Kunnanjohtaja 

 

 Inarin kunnan uusi strategia on valmistunut käsiteltäväksi kunnanhallituk-

selle. Kuntastrategia ohessa. Kuntastrategian  tulee perustua arvioon 

kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja 

niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa 

tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 

 

 Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitel-

man laatimisessa säädetään Kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan 

vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kuntastrategia on siten elävä 

asiakirja. 

 

 Inarin kuntastrategiaa on työstetty lukuisissa työpajoissa, joissa kuntalaiset, 

alueen yhteisöt ja luottamushenkilöt ovat luoneet yhdessä näkemyksen Ina-

rin kunnan tulevaisuudesta ja tulevaisuuden painopisteistä. 

 Strategiatyötä on fasilitoinut FCG-konsultointi Oy. Strategiatyöhön on liit-

tynyt myös Perlacon Oy:n toteuttama kuntatalouden ja palveluiden tilaa ja 

tulevaisuutta tarkasteleva osakokonaisuus, joka on toiminut työn taustama-

teriaalina ja esitelty valtuutetuille. 
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Kunnanhallitus § 52 04.03.2019 

Kunnanhallitus § 93 01.04.2019 

Kunnanhallitus § 294 02.12.2019 

Valtuusto § 52 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Kuntastrategian laatiminen on edennyt oheisen suunnitelman mukaisesti. 

Strategiatyöryhmä on kokoontunut kuusi kertaa, valtuusto on osallistunut 

strategiatyön aluksi USO-seminaariin, jossa Inarin toimintaympäristöä ja 

nykytilaa on käyty läpi ja kahteen varsinaiseen valtuustoseminaariin. Hen-

kilöstölle on järjestetty strategiatilaisuus kunnantalolla ja kuntalaisille ”Yh-

dessä luomme tulevaisuuden Inarin”- kuntalaistilaisuus kulttuuritila Kuu-

laassa 28.8.2019. Valtuustolla on ollut mahdollista antaa kommentteja ja 

käydä keskustelua kuntastrategialuonnoksesta marraskuussa.   

  

 Strategiatyön ohjausryhmässä ovat toimineet valtuuston ja kunnanhallituk-

sen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja viestintä- ja yhteis-

toimintapäällikkö.  

  

 Strategia kantaa nimeä Arktisen Inarin strategia 2030 visionaan: Suomen 

suurin. Euroopan kaunein. Luonnollisesti Inari. 

 

 Kuntastrategian keskeiset painopisteet ovat tematiikkoina inarilainen toi-

mintatapa, arktinen luonto, voimakas identiteetti ja yhteisö sekä ainutlaatui-

nen kulttuuri. Kuntastrategia pohjaa vahvasti kunnan toiminnan arvoihin se-

kä sen toimintaympäristöön. Elinvoima-asiat on käsitelty yksityiskohtai-

semmin valtuuston hyväksymässä elinvoimaohjelmassa, joka on tiiviisti 

mukana kuntastrategian toteuttamisessa ja muodostaa osan koko kunnan 

strategista ohjausta. 

 

 Strategiasta on tarkoitus työstää erilliset visuaalisin keinoin tehostetut vies-

tinnälliset versiot suomeksi ja englanniksi valtuuston käsiteltyä strategian. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen strategialuonnoksen ja esittää sen 

edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely:  
 Kunnanhallitus valtuuttaa hallinto-osastolla tehtäväksi teknisiä korjauksia 

kuntastrategiaan, kuten kirjoitusvirheiden korjaukset. Strategian liitteeseen 

lisätään tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen, yhteisyhteisöjen ja kuntayhty-

mien omistuksen tavoitteille vuosiluvut. Toteutuneet tavoitteet poistetaan.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

 Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

      puh. 040 594 3253 
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Kunnanhallitus § 52 04.03.2019 

Kunnanhallitus § 93 01.04.2019 

Kunnanhallitus § 294 02.12.2019 

Valtuusto § 52 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  __________ 

 

 

VALT § 52 Ohessa Inarin kuntastrategia "Arktisen Inarin strategia 2030" ja kuntastrate-

giatyön etenemisen suunnitelma. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää Inarin kuntastrategian valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Tekninen lautakunta § 76 31.10.2018 

Tekninen lautakunta § 50 30.10.2019 

Kunnanhallitus § 282 18.11.2019 

Valtuusto § 53 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin Lapin Vesi Oy:n esitys vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamiseksi 

 

457/10.03.01.03/2018 

 

TEKLTK § 76 Tekninen johtaja 

 

 Inarin Lapin Vesi Oy on tehnyt esityksen vesihuoltolaitoksen uusiksi 

toiminta-alueiksi. Esitys ohessa. Kartat ohessa. 

 

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan : Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen 

toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta 

vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos 

ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen 

hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä 

laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa 

lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla 

kuulluiksi. 

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että: 

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta 

vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja 

2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut 

muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien 

vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava 

vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on 

saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen 

yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen 

tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle 

verkostojen piiriin. 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja 

jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka 

on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä 

on tiedotettava riittävässä laajuudessa. 

 

8 a §  

Vesihuollon turvaaminen toiminta-aluetta supistettaessa 

Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta 

kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen 

verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen 

ulkopuolelle. 

9 § 

Vesihuollosta huolehtiminen 

Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta 

yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti 8 §:ssä tarkoitetun toiminta-

alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti. 
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Tekninen lautakunta § 76 31.10.2018 

Tekninen lautakunta § 50 30.10.2019 

Kunnanhallitus § 282 18.11.2019 

Valtuusto § 53 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

Inarin Lapin Vesi Oy:n esitys tarkoittaa toiminta-alueeseen muutoksia 

seuraavasti: 

Ivalon alue: Törmäsen Mulkuvaaran rinteellä valtatien yläpuolella 

vesilaitoksen toiminta-alue pienenee (vihreä).  

Inarin kirkonkylä: Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue supistuisi 

merkittävästi käsittämään vain asemakaavassa rakentamiseen osoitetut 

alueet. Toiminta-aluetta supistetaan alueilta, jotka eivät ole rakentamisen 

piirissä tällä hetkellä (vihreä). 

Saariselkä: Toiminta-aluetta supistettaisiin alueilta, jotka eivät ole 

rakentamisen piirissä tällä hetkellä (vihreä). 

 Kiilopää: Toiminta-alue rajauksessa Kiilopään ympäristössä on pieniä 

rajaustarkistuksia (vihreä). Kakslauttasen rantakaava-alue vt 4:n 

länsipuolella on jätetty pois. 

  

 Sodankylän kunta vahvistaa vesihuoltoalueet omalta osaltaan. 

 

 Wilderness Hotel Nangun taholta on esitetty, että Veskoniemen alue 

liitettäisiin vesihuollon toiminta-alueeseen. Inarin Lapin Vesi Oy:n 

toimitusjohtajan lausunto asiasta ohessa. 

 

 Ennen toiminta-alueen hyväksymistä asiasta on pyydettävä lausunto 

alueelliselta ympäristökeskukselta, ympäristönvalvontaviranomaiselta ja 

terveydensuojeluviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen 

omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. 

 

 Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesilaitoksen voidaan katsoa 

kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti 

ja asianmukaisesti.  

 

 Toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on oikeus ja velvollisuus liittyä 

vesihuollon piiriin tietyin edellytyksin. Myös toiminta-alueen ulkopuoliset 

kiinteistöt voidaan ottaa vesihuollon piiriin eri sopimuksella. 

 

 Kuntaliiton opas Vesihuoltolaitosten toiminta-alueista ohessa. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää käynnistää vesihuoltolaitoksen toiminta-

alueiden vahvistamismenettelyn esityksen mukaisena. 

  

 Käsittely: 
 Velijosi Salonen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. 

 

 Päätös:  
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Tekninen lautakunta § 76 31.10.2018 

Tekninen lautakunta § 50 30.10.2019 

Kunnanhallitus § 282 18.11.2019 

Valtuusto § 53 12.12.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

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

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 50 Tekninen johtaja 

 

 Inarin Lapin Vesi Oy:n ehdotus vesihuollon toiminta-alueeksi on ollut 

yleisesti nähtävillä 7.1.-15.2.2019. Määräaikana on jätetty kaksi lausuntoa. 

Lapin Ely-keskuksen lausunto ohessa, Inarin kunnan ympäristöyksikön 

lausunto ohessa. Inarin Lapin Vesi Oy:n vastine lausuntoihin ohessa.. 

 Inarin Lapin Vesi Oy on täydentänyt lausuntoaan 19.9.2019 päivätyllä 

sähköpostilla. Sähköposti ohessa. 

 Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekarttoihin on lisätty asemakaava-alueen 

rajat Ely-keskuksen lausunnon mukaisesti.  

 Korjatut vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartat ohessa. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus:  
 Tekninen lautakunta päättää: 

 1. hyväksyä Inarin Lapin Vesi Oy:n vastineen annettuihin lausuntoihin, 

 2. lisätä Inarin kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen Kaunispään 

asemakaavan korttelit 500-502, 

 3.esittää korjatun vesihuollon toiminta-aluerajauksen kunnanhallitukselle ja 

valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

  _____________  

 

KHALL § 282 Ohessa  

 Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartat 

 Lapin ELY-keskuksen ja Inarin kunnan ympäristöyksikön lausunnot eh-

dotuksesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi 

 Inarin Lapin Vesi Oy:n vastine lausuntoihin 

 Inarin Lapin Vesi Oy:n täydennys esitykseensä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

  Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 

 

 

VALT § 53 Ohessa  

 Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartat 

 Lapin ELY-keskuksen ja Inarin kunnan ympäristöyksikön lausunnot eh-

dotuksesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi 

 Inarin Lapin Vesi Oy:n vastine lausuntoihin 

 Inarin Lapin Vesi Oy:n täydennys esitykseensä. 

 

Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää vesihuollon toiminta-aluerajauksen valtuuston hy-

väksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Talousarvio vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022 

 

208/02.02.00.00/2019 

 

KHALL § 284 Talouspäällikkö 

 

 Kuntalain 110 §:ssä on säädetty talousarviosta ja -suunnitelmasta seuraa-

vasti: 

 

 "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraa-

vaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talou-

den vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuus-

ton on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-

deksi eli suunnitelmakaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en-

simmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne 

toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur-

vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta-

konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilin-

päätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta-

loussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai-

nittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan 

tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, mi-

ten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 

nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu-

loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 

 Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." 

 

 Kunnallisten liikelaitosten taloudesta on kuntalain 120 §:ssä säädetty seu-

raavasti: 

 

 "Kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia 

säännöksiä kuitenkin siten, että: 

 

 1) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laadi-

taan kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä 

osana; 

 

 2) kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslas-

kelma-, investointi- ja rahoitusosa;" 

 --- 

 

 Ensi vuoden talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy 

kunnan liikelaitosten ja taseyksiköiden erilliset talousarviot ja -suunnitel-

mat. Toimintaa ja taloutta on suunniteltu käyttötalouden, investointien, tu-

loslaskelman ja rahoituksen näkökulmasta. Lisäksi suunnittelussa on huo-
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mioitu voimassa oleva Inarin kunnan elinvoimaohjelma osana toimialojen 

taloutta ja toimintaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

 

 Inarin kunnan taloudellinen asema säilyy ensi vuonna edelleen vakaana ja 

näyttäytyy positiivisena myös suunnitteluvuosina. Vuoden 2020 vuosikate 

on n. 2,3 milj. euroa ja vastaavasti varsinaisten suunnitelman mukaisten 

poistojen arvioidaan olevan n. 2 milj. euron tasolla.Tunnuslukuna tämä tar-

koittaa talouden tasapainoa, kun vuosikate kattaa poistojen määrän. Suun-

nittelukaudella on kuitenkin varauduttu myös ylimääräisiin poistoihin heik-

kokuntoisten rakennusten kohdalla. Ensi vuonna peruskunnan tilikauden ar-

vioidaan olevan n. 0,7 milj. euroa ylijäämäinen ja koko kunnan 

(ml. liikelaitokset ja taseyksiköt) tilikauden arvioidaan olevan 0,150 milj. 

euroa alijäämäinen. Suunnitteluvuosien tilikausien tulokset ovat tässä vai-

heessa ylijäämäisiä. 

  

 Kunnan veroprosentit vuonna 2020 pysyvät ennallaan. Verotuloja arvioi-

daan ensi vuonna kertyvän yhteensä n. 29 milj. euroa, mikä tarkoittaa 

yhden prosentin verran korkeampaa kertymää kuluvan vuoden 

talousarvioon verrattuna. Verokorttiuudistuksen ja tulorekisteriongelmien 

vuoksi kuluvan vuoden verokertymä on kuitenkin jäämässä matalammaksi 

kuin talousarviossa oli arvioitu. 

 

 Syksyn budjettiriihen yhteydessä päätettiin aikaistaa ensi vuonna kunnille 

suunniteltu kertaluonteinen valtionosuuksien lisäys tälle vuodelle helpotta-

maan kuntien verotulojen kertymävajeesta johtuvaa erittäin haastavaa ta-

loustilannetta. Inarin kohdalla tämä merkitsee n. 0,3 milj. euron lisäystä 

vuodelle 2019 arvioituun valtionosuuteen ja vastaavasti vähennystä ensi 

vuodelle alunperin arvioituun valtionosuuteen. Valtionosuuksia Suomen 

Kuntaliito ennustaa viimeisimmän ennakkolaskelmansa mukaan vuodelle 

2020 kertyvän n. 25,3 milj. euroa.  

 

 Ensi vuoden investointiohjelma on kuluvan vuoden tapaan kohtalaisen ras-

kas nettoinvestointien ollessa 3,9 milj. euroa. Talousarviolainaa on arvioitu 

otettavaksi 2,5 milj. euroa ja se kohdistetaan Tilapalvelu liikelaitokselle. 

Suunnitteluvuosille on myös suunniteltu lainanottoa miljoona euroa vuotta 

kohden. 

 

 Korkeat investointimenot, kuluvan vuoden antolainaus ja Saariselän kehit-

tämisrahaston kokonaisuudessaan erääntyvä laina heikentävät tilapäisesti 

ensi vuonna kunnan kassatilannetta. Maksuvalmius jäänee17:ään päivään. 

Kassa vahvistuu jälleen vuoden 2021 aikana. 

 

 Kunnanhallitus antoi 17.6.2019 vuoden 2020 talousarvion sekä talous- ja 

toimintasuunnitelman 2020 - 2022 laadintaohjeen, jonka mukaan suunnitte-

lun lähtökohtana oli, että veroprosentit pysyvät samoina. Suunnitteluaika-

taulun mukaan toimielimet ovat tehneet esityksensä ensi vuoden talousar-

vioksi ja seuraavien kahden vuoden suunnitelmiksi. Valtuusto on käynyt lä-

hetekeskustelun 19.9.2019 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja si-

sällöstä. Talous- ja toimintasuunnitelman tilannetta on esitelty yhteistyötoi-
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mikunnalle 24.10.2019. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt taloussuunnittelu-

tilannetta syksyn kokouksissaan. Talousarvion tiedotustilaisuus lehdistölle 

on kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen seuraavana päivänä. 

 

 Ohessa on kunnanjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi sekä talous- ja 

toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2022. 

 

 Kunnanjohtajan mahdollisesti käsittelyn aikana tekemät päätösehdotuksen 

muutokset ja kunnanhallituksen tekemät muutokset kirjataan käsittelyyn. 

 

 Talous- ja toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä kunnanhallituksessa, toimi-

alajohtajat ja talouspäällikkö ovat aikaisemman käytännön mukaisesti 

asiantuntijoina kokouksessa, joka on keskeytetty heidän kuulemisensa ajak-

si. Myös liikelaitosten ja taseyksiköiden vastaaville (liikelaitosten johtajat 

ja elinkeinojohtaja) on ilmoitettu, että heitä voidaan tarvittaessa kuulla 

asian käsittelyn aikana. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle oheisen vuoden 2020 talousar-

vion sekä vuosien 2020 - 2022 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston 

hyväksyttäväksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

Toimialajohtajat Jaakko Seppänen (klo 9.07 - 10.53), Ilkka Korhonen 

(klo 9.07 - 13.03) ja Arto Leppälä (klo 9.07 - 13.25) sekä talouspäällikkö 

Pirjo Kyrö (klo 9.07 - 13.29) olivat paikalla asiantuntijoina. Kokous kes-

keytettiin kuulemisten ajaksi.  

 

Kunnanhallitus kävi talousarvion läpi. 

 

2.   Talousarvion rakenne 

 

2.1.3 Inarin kunnan elinvoimaohjelma 2019 - 2025 osana toimialojen 

talous- ja toimintasuunnitelmaa  

Lisätään elinvoimalautakunnan tavoitteet lyhyesti kunnanhallituksen 

jälkeen ja tehdään viittaus omaan kohtaan 3.9.4.  

 

2.2.3 Työvoima, työllisyys 

Elinkeinorakennekaavioon lisätään vertailuvuosi.  

 

3.   Käyttötalousosa 

 

3.3   Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet 

Kohtaan talousarvion perustelut lisätään Ivalon Seudun Työttömät ry:n, 

SámiSoster ry:n ja Kolttakulttuurisäätiön vuokra-avustusten euromäärät. 

 

7.   Henkilöstöohjelma 
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Koko henkilöstöohjelma tarkistetaan ja määräaikaiset merkitään henki-

löstöohjelmaan yhdenmukaisesti kaikilla toimialoilla. 

 

Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen 

em. korjauksin ja tarkennuksin.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö  

      puh. 040 517 5042 

  __________ 

  

 

VALT § 54  

Liite 2 Liitteenä 2 on Inarin kunnan talousarvio vuodelle 2020 sekä talous- ja toi-

mintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä 2 olevan vuoden 2020 talousar-

vion sekä vuosien 2020 - 2022 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston 

hyväksyttäväksi. 

 

 Käsittely: 

Kunnanjohtaja esitteli ensi vuoden talousarviota sekä talous- ja toiminta-

suunnitelmaa vuosille 2020 - 2022. 

 

Valtuustoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot seuraavassa järjestyksessä: 

-  Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron piti Eeva Harmanen.  

-  Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron piti Toini Sanila. 

-  Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenvuoron piti Eira Oikarinen.  

-  SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoron piti Kari Tammela. 

-  Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoron piti Miina Seurujärvi. 

 

Marko Katajamaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana 

klo 15.25. 

 

Päätös:  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 

2020 talousarvioksi sekä vuosien 2020 - 2022 talous- ja toimintasuunnitel-

maksi.  

  

Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

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

 

VALT § 55  

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."  

 

 Eeva Harmanen jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen 

Valtatie 4 - Lentokenttä välisen koko tieosuuden valaistuksesta ja pyörätien 

rakentamisesta. 

 

Toini Sanila jätti Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteen yksityistei-

den avustamisperusteiden uudelleen määrittämisestä. 

 

 Jätetyt aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä 3.  

  

  Puheenjohtaja ilmoitti, että aloitteet jätetään kunnanhallituksen valmistelta-

vaksi.  

 ________ 

 

 

 

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 15.50 ja antoi sivuilla 

205 - 207 olevan muutoksenhakuohjeen.  
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Muutoksenhakuohje 
 

 

 

Muutoksenhakukiellot 
 

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

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:  44, 45, 55 

 

 

Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Pykälät: 46 - 54 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 

 

Pykälät: 
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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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Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksi  029 564 2841 

Puhelin  029 564 2800 

Virka-aika klo 8.00 - 16.15. 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

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. 
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