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Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

12/00.01.02/2019 

 

KHALL § 67  

Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

Ilmoitusasiat on nähtävillä kokoushuoneessa. 

 

Tiedoksi: 

 Inarin kunnan talouden ja toiminnan vuosikello vuodelle 2019. 

 Teknisen lautakunnan päätös 27.2.2019 § 10; Yksityisteiden 

talvikunnossapidon avustaminen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 

1. viranhaltijain tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 92 §:n  

mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan  

2. muut luetellut asiat. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

Toimeksi:  

Tiedoksi:  

Lisätietoja:  

__________ 
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Vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

 

527/02.06.01.05/2018 

 

KHALL § 68 Talouspäällikkö 

 

 Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä sovelletaan 

kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten sovelta-

misesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 112 §). 

Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kir-

janpitolakia (KuntaL 114 §). 

 

 Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätöksen tulee 

antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, 

rahoituksesta sekä toiminnasta. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, ra-

hoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertai-

lu ja toimintakertomus. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan maa-

liskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä, 

minkä jälkeen kunnanhallituksen on saatettava se valtuuston käsiteltäväksi. 

Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. (KuntaL 

113 §) 

 

 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee lisäksi 

laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka laaditaan 

konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yh-

distelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään myös konsernin rahoitus-

laskelma. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistetään jäsenkunnan konsernitilin-

päätökseen. (KuntaL 114 §) 

 

 Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä ja 

tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävämpiä riskejä ja epä-

varmuustekijöitä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksessa on 

selvitettävä valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnan ja talouden 

tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuk-

sessa on annettava ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden 

perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on toi-

mintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. (KuntaL 

115 §) 

 

 Kunnan tytäryhtiöiden ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle 

kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tulok-

sen laskemiseen tarvittavat tiedot. (KuntaL 116) 

 

 Kunnallisen liikelaitoksen taloudesta on säädetty kuntalain 120 §:ssä. Sen 

1 mom. 4. ja 5. kohdan mukaan kunnan liikelaitokselle laaditaan erillistilin-

päätös, jonka allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. 
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 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi, 

ovatko talousarvion tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tulok-

sellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 §). Lisäksi tilintar-

kastajien on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (KuntaL 123 §). 

 

 Vuoden 2018 Inarin kunnan tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen tili-

kauden tulos on 1 629 910,45 euroa. Tilikausi on 1 652 520,88 euroa ylijää-

mäinen. 

 

 Esitys tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi sekä yhteenveto keskei-

simmistä tilinpäätöstiedoista ja tunnusluvuista ovat ohessa. Talousarvio-

tekstit ja asetetut tavoitteet ovat toimintakertomuksissa sellaisina, kun val-

tuusto ne talousarvioon on hyväksynyt. Toimintakertomukseen sisältyy 

muun muassa arvio tulevasta kehityksestä, selonteko sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisestä kuntakonsernissa ja esitys tilikauden tulok-

sen käsittelystä. 

 

 Kunnanjohtajalle annettaneen oikeus tehdä tilinpäätökseen teksti- ja teknis-

luonteisia pieniä korjauksia ja muutoksia, joilla ei ole vaikutusta tulokseen 

tai sen käsittelyyn. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

1. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen 

2. esittää tilikauden tuloksen 1 629 910,45 euron käsittelyä tilinpäätös- ja 

toimintakertomusasiakirjan sivulla 124 esitetyn mukaisesti 

3. antaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen 

tilintarkastajan tarkastettavaksi 

4. hyväksyä oheisen tilinpäätös- ja toimintakertomuksen toimitettavaksi 

tarkastuslautakunnalle, joka esittänee sen edelleen valtuustolle hyväk-

syttäväksi 

5. antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä allekirjoituksen jälkeen tilinpää-

tökseen ja toimintakertomukseen pieniä teksti- ja teknisluontoisia kor-

jauksia ja muutoksia. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Valtuustoaloite tilaajavastuulain noudattamisesta kunnassa 

 

97/02.08.00.00/2019 

 

KHALL § 69 Hallintojohtaja 

 

 Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustossa 21.2.2019 oheisen aloitteen, 

jossa se esittää, että kunnanhallitus varmistaa tilaajavastuulain noudattami-

sen kaikissa hankintayksiköissään. 

 

 Tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulko-

puolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006) tarkoituksena on edistää yritys-

ten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda 

yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että 

niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset 

täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tilaaja 

on velvollinen selvittämään, onko sopimuskumppani merkitty 

ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten 

rekisteriin. Samoin tulee mm. selvittää, onko sopimuskumppani maksanut 

verot, ottanut eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön 

sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Myös työterveyshuollon 

järjestäminen on selvitettävä. Tilaajavastuulakia sovelletaan, jos 

vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos 

alihankintasopimuksen arvo ylittää 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa.  

 

 Aluehallintovirastot valvovat tilaajavastuulain noudattamista kuntien osalta. 

Vuonna 2018 Etelä-Suomen aluehallintovirasto käynnisti Tilaajavastuu 

kunnissa -hankkeen koko Suomen alueella selvittääkseen, miten tilaajavas-

tuu hoidetaan kunnissa. Ilmenneet laiminlyönnit olivat useimmiten liitty-

neet siihen, että tilaajavastuuselvitykset on hankittu vasta sopimuksenteon 

jälkeen, veroja ja eläkevakuuttamista koskevat selvitykset ovat sopimuk-

sentekohetkellä yli 3 kuukautta vanhat tai selvityksiä ei ole säilytetty kahta 

vuotta töiden päättymisestä.  

 

 Kunnanhallitus on 15.1.2018 hyväksynyt Inarin kunnan yleiset hankintaoh-

jeet, joissa on todettu myös tilaajavastuulain velvoitteiden noudattaminen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. kehottaa kuntakonsernin kaikkia hankintayksiköitä huolehtimaan tilaa-

javastuulain noudattamisesta 

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
  Kunnanhallitus päättää  

1. edellyttää kuntakonsernin kaikilta hankintayksiköiltä tilaajavastuulain 

noudattamista.  

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

  

 Päätös:  
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  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Valtuustoaloite Inarin ja Ivalon jätevesipuhdistamoiden kapasiteetin tarkistamisesta ja 

Saariselän jätevesien puhdistamisen uusien järjestelyjen selvittämisestä 

 

98/10.03.01.03/2019 

 

KHALL § 70 Hallintojohtaja 

 

 Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustossa 21.2.2019 oheisen aloit-

teen, jossa se esittää, että Inarin ja Ivalon jätevesipuhdistamoiden kapasi-

teetti tarkistetaan ja Saariselän jätevesien puhdistamisen uudet järjestelyt 

selvitetään. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää pyytää Inarin Lapin Vesi Oy:ltä selvityksen aloit-

teessa esitetyistä asioista 30.4.2019 mennessä.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Valtuustoaloite kielistrategian laatimisesta Inarin kuntaan 

 

132/00.01.01.01/2018 

 

KHALL § 77 Hallintojohtaja  

  

  Kolme valtuutettua jätti valtuustossa 15.3.2018 oheisen aloitteen, jossa he 

esittävät, että kunta ryhtyisi laatimaan kielistrategiaa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja 

sivistyslautakunnan lausunnot 29.5.2018 mennessä.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveyslautakunta, 

  sivistyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 172 Hallintojohtaja vs. 

 

 Ohessa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistyslautakunnan lausunnot 

valtuustoaloitteeseen kielistrategian laatimisesta Inarin kuntaan. Kielistrate-

giassa kartoitettaisiin aloitteen mukaan saamenkielisten toimintojen ja pal-

veluiden tila sekä määriteltäisiin tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteisiin 

päästään. Kielistrategiassa on mahdollista huomioida myös muita kieliä.  

 

 Inarin kunta on osa Saamelaiskäräjälaissa määriteltyä saamelaisten kotiseu-

tualuetta, jolla tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita se-

kä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta. Saamelais-

ten kotiseutualueella saamelaisilla on oikeus käyttää saamea viranomaisissa 

asioidessaan. Inarin kunnan toiminnoissa saamen kielellä tarkoitetaan kaik-

kia kolmea virallista saamen kieltä; inarinsaamea, koltansaamea ja pohjois-

saamea.  

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistyslautakunnan lausunnoissa näh-

dään, että kielistrategian laatiminen voi edesauttaa saamenkielisten palvelu-

jen suunnitelmallista kehittämistä. Haasteena saamenkielisten palvelujen 

tarjoamisessa on saamenkielisten työntekijöiden saatavuus. Lausunnoissa 

katsotaan, että kielistrategia kannattaa tehdä yhteistyössä muiden asiantun-
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Kunnanhallitus § 71 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

tijatahojen kuten saamelaiskäräjien ja saamelaisalueen koulutuskeskuksen 

kanssa.  

 

 Tärkeässä roolissa ovat myös muut saamelaisalueen kunnat, sillä ongelmat 

mm. henkilöstön saatavuudessa koskevat kaikkia kuntia. Yksittäisen kun-

nan näkökulmasta strategian laatiminen on ongelmallista pienten resurssien 

ja osaamisen vuoksi. Siksi osapuolia tulisi asian ratkaisemiseksi osallistaa 

laajemmalta alueelta ja eri tahoilta. 

 

 Maakuntauudistuksen myötä saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille ja tässä vaiheessa on tärkeää, 

että saamenkielisten palveluiden järjestäminen huomioidaan Lapin maakun-

nan tulevassa rahoituksessa. Saamen kielilakia ollaan uudistamassa ja se 

tullee eduskunnan käsittelyyn lähitulevaisuudessa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä käsiteltävään aloitteeseen liittyvät lausunnot tiedoksi 

2. pyytää saamelaiskäräjiltä, Saamelaisalueen koulutuskeskukselta sekä 

muilta saamelaisalueen kunnilta lausunnot liittyen tavoitteeseen yhtei-

sen, yhteistoiminnassa toteutettavan kielistrategian laatimisesta vuoden 

2019 aikana 

3. antaa em. vastauksen toimenpiteistä tiedoksi valtuustolle 

4. todeta aloite loppuun käsitellyksi. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: 

 Ehdotuksen kohta 2 muutetaan seuraavaksi:  

 Kunnanhallitus päättää 

2.  pyytää saamelaiskäräjiltä, Saamelaisalueen koulutuskeskukselta sekä 

muilta saamelaisalueen kunnilta lausunnot 31.10.2018 mennessä liittyen 

tavoitteeseen yhteisen, yhteistoiminnassa toteutettavan kielistrategian 

laatimisesta vuoden 2019 aikana 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja muu-

tetun ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto / henkilöstösihteeri-suunnittelija, 

   asiakirjapalvelu (kohta 2) 

  Tiedoksi:   valtuustolle, 

   aloitteen 1. allekirjoittaja  

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697  

  __________ 

 

 

KHALL § 71 Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö 
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Kunnanhallitus § 172 18.06.2018 

Kunnanhallitus § 71 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Valtuustoaloitteen mukaan kielistrategiassa kartoitettaisiin saamenkielisten 

toimintojen ja palveluiden tila sekä määriteltäisiin tavoitteet ja keinot, joilla 

tavoitteisiin päästään. Kielistrategiassa on mahdollista huomioida myös 

 muita kieliä. 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistyslautakunnan lausuntojen mu-

kaan kielistrategian laatiminen voi edesauttaa saamenkielisten palvelujen 

suunnitelmallista kehittämistä. Haasteena saamenkielisten palvelujen tar-

joamisessa on saamenkielisten työntekijöiden saatavuus. Lausunnoissa kat-

sotaan, että kielistrategia kannattaa tehdä yhteistyössä muiden asiantuntija-

tahojen kuten saamelaiskäräjien ja saamelaisalueen koulutuskeskuksen 

kanssa.  

 

 Ongelmat mm. henkilöstön saatavuudessa koskevat kaikkia saamelaisalu-

een kuntia. Yksittäisen kunnan näkökulmasta strategian laatiminen on on-

gelmallista pienten resurssien ja osaamisen vuoksi. Inarin kunta on 

pyytänyt lausunnot muilta saamelaisalueen kunnilta (Sodankylä, Utsjoki, 

Enontekiö), saamelaiskäräjiltä sekä saamelaisalueen koulutuskeskukselta. 

Kaikki ovat suhtautuneet yhteistyöesitykseen myönteisesti ja pitävät 

kielistrategian laatimista perusteltuna. Saamelaiskäräjät ja Saamelaisalueen 

koulutuskeskus olisivat asiantuntija-apuna kunnille, joiden palveluja 

strategia ensisijaisesti koskee. Lausunnot ohessa.  

  

 Kielistrategian edistämistä on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 5.3.2019. 

Inarin kunta on kielistrategiatyössä yhteistyöaloitteen tekijä ja näin ollen 

 ottaisi myös vetovastuun työn edistämisestä. Inarin kunta 

voisi nimetä  työryhmään kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen sekä 

työryhmän kokousten  sihteerin. Inarin kunta pyytää edellä mainittuja 

tahoja nimeämään yhden  jäsenen ja tälle varajäsenen työryhmään, joka 

kartoittaisi nykytilaa, tavoitetilaa ja yhteistyön mahdollisuuksia 

kieliasioiden edistämisessä. Työryhmä voi kutsua laajemmin eri tahojen 

edustajia kokouksiin, kun työ saadaan käynnistettyä.  

  

 Yhteisen kielistrategian laadintaan voitaisiin palkata hanketyöntekijä esi-

merkiksi neljäksi kuukaudeksi. Strategian kirjoitustyön ja mahdollisten 

muiden kustannusten kattamiseksi on tehty alustavaa kyselyä oikeusminis-

teriön suuntaan sekä Saamelaiskäräjien saamen kielitoimistoon. Saamelais-

käräjillä ei ole saatavilla hankerahoitusta tai muuta rahoitusta. Oikeusminis-

teriön mukaan avustusta saamen kielilain 1086/31 §:n mukaisiin kustannuk-

siin voi hakea tätä tarkoitusta varten. Inarin kunta hakee avustusta vuosit-

tain jo saamen kielen opiskelun sijaiskuluihin sekä tiedottamiseen. Johto-

ryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että kielistrategian laatimiseksi 

haetaan oikeusministeriöltä avustusta 20 000 euroa. Tämän lisäksi haetaan 

normaalisti avustusta käännös- ja tiedotuskuluihin sekä yhden henkilön kie-

liopintoihin (sivistystoimi). Hakuaika päättyy 1.4.2019.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää 
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Kunnanhallitus § 77 26.03.2018 

Kunnanhallitus § 172 18.06.2018 

Kunnanhallitus § 71 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

1. asettaa kielistrategian laatimiseksi työryhmän 

2. nimetä Inarin kunnan edustajiksi työryhmään sivistysjohtajan ja avohoi-

don johtajan, varajäseneksi varhaiskasvatusjohtajan sekä työryhmän ko-

kousten sihteeriksi viestintä- ja yhteistoimintapäällikön 

3. nimetä työryhmän puheenjohtajaksi sivistysjohtajan ja varalle avohoi-

don johtajan 

4. pyytää Utsjoen, Enontekiön ja Sodankylän kuntia sekä Saamelaisalueen 

koulutuskeskusta ja saamelaiskäräjiä nimeämään työryhmään yhden jä-

senen ja tälle varajäsenen 15.5.2019 mennessä 

5. että kielistrategian laatimiseksi haetaan oikeusministeriöltä avustusta 

20 000 euroa. 

 
 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
    

 Kunnanhallitus päättää 

1. asettaa kielistrategian laatimiseksi työryhmän 

2. nimetä Inarin kunnan edustajiksi työryhmään sivistysjohtajan ja avohoi-

don johtajan, varajäseneksi varhaiskasvatusjohtajan sekä työryhmän ko-

kousten sihteeriksi viestintä- ja yhteistoimintapäällikön 

3. nimetä työryhmän puheenjohtajaksi sivistysjohtajan ja varalle avohoi-

don johtajan 

4. pyytää Utsjoen, Enontekiön ja Sodankylän kuntia sekä Saamelaisalueen 

koulutuskeskusta ja saamelaiskäräjiä nimeämään kunkin työryhmään 

yhden jäsenen ja tälle varajäsenen 15.5.2019 mennessä 

5. että kielistrategian laatimiseksi haetaan oikeusministeriöltä avustusta 

20 000 euroa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 293 03.12.2018 

Kunnanhallitus § 72 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuustoaloite liikenteen palveluiden digitalisointiin valmistautumisesta 

 

484/00.01.05.02/2018 

 

KHALL § 293 vs. hallintojohtaja 

 

 Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 8.11.2018 oheisen 

aloitteen. Aloitteessa esitetään, että Inarin kunta käynnistää selvitystyön 

Open Arctic MaaS -hankkeen kanssa pysäkkien nimeämiseksi paikallisten, 

matkailijoiden ja eri hakupalveluiden vaatimukset huomioiden. Lisäksi 

aloitteessa esitetään, että kunta hakee liikkumisen ohjauksen valtionavus-

tusta Inarin kunnan sisäisten liikennepalveluiden kehittämiseksi. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoimalautakunnan ja teknisen 

lautakunnan lausunnon 28.2.2019 mennessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

1. pyytää aloitteesta elinvoimalautakunnan ja teknisen lautakunnan lausun-

non 28.2.2019 mennessä Open Arctic MaaS -hankkeessa pysäkkien ni-

meämisestä 

2. ohjeistaa elinvoimalautakuntaa käsittelemään aloitteen liikkumisen oh-

jausta koskevan valtionavustuksen hakemisen osalta. 

 

  Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuk-

sen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   elinvoimalautakunta 

  Tiedoksi:   tekninen lautakunta (kohta 1) 

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

  

 

KHALL § 72 Hallintojohtaja 

 

 Ohessa ovat elinvoimalautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot. Elin-

voimalautakunta toteaa lausunnossaan mm., että Inarin kunta on mukana 

Open Arctic MaaS -hankkeessa ja hanke on edelleen kesken. Pysäkkien ni-

meämiset ovat käynnissä. Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan, että 

tekninen osasto on osaltaan valmis osallistumaan Digitransit reittioppaan tai 

vastaavan mobiilijärjestelmän käyttöönoton tekniseen toteuttamiseen. 
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Kunnanhallitus § 293 03.12.2018 

Kunnanhallitus § 72 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Lisäksi elinvoimalautakunta on kokouksessaan 14.1.2019 § 7 käsitellyt liik-

kumisen ohjauksen valtionavustuksen hakemista ja päättänyt, ettei valtion-

avustusta haeta.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi elinvoimalautakunnan ja teknisen lautakunnan lausun-

not 

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 292 03.12.2018 

Kunnanhallitus § 73 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuustoaloite nuorten osallistamisen lisäämisestä kunnan päätöksenteossa 

 

485/00.00.01.00/2018 

 

KHALL § 292 vs. hallintojohtaja 

 

 Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 8.11.2018 oheisen 

aloitteen. Aloitteessa esitetään, että Inarin kunnassa lisätään nuorten mah-

dollisuutta osallistua kunnan päätöksentekoon myöntämällä nuorisovaltuus-

ton edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustoon sekä kaikkiin lautakun-

tiin. 

 

 Kunnan hallintosäännön 93 §:n 3 momentin mukaan nuorisovaltuusto voi 

nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja 

puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-

oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Lisäksi kunnanhallitus on 

7.2.2005 § 54 päättänyt, että nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja 

läsnäolo-oikeus sivistyslautakunnan kokouksissa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoimalautakunnan, sivistys-

lautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, teknisen lautakunnan sekä 

nuorisovaltuuston lausunnon 28.2.2019 mennessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   mainitut lautakunnat, nuorisovaltuusto 

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

KHALL § 73 Hallintojohtaja 

 

 Toimielimet ja nuorisovaltuusto ovat antaneet ohessa olevat lausuntonsa 

valtuustoaloitteeseen. Lautakunnista sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, 

ettei nuorisovaltuuston edustajalle myönnetä läsnäolo- ja puheoikeutta 

toimielimen kokouksiin. Elinvoimalautakunta ja tekninen lautakunta eivät 

vastusta aloitetta. Sivistyslautakunnassa nuorisovaltuustolla on jo edustaja, 

jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.  

 

 Nuorisovaltuusto esittää lausunnossaan, että nuorisovaltuusto saisi sivistys-

lautakunnan lisäksi valtuustoon edustajansa ja hänelle annetaan läsnäolo- ja 

puheoikeus. Lisäksi esitetään, että muihin lautakuntiin annetaan myös mah-
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Kunnanhallitus § 292 03.12.2018 

Kunnanhallitus § 73 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

dollisuus asettaa edustaja ja nuorisovaltuusto arvioi jäsentilanteensa mu-

kaan kahden vuoden välein, nimeääkö se niihin edustajan. 

 

 Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läs-

näolo- ja puheoikeudesta kokouksessa. Hallintosäännön 93 §:n 3 momentin 

mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuustoon kokoukseen edustajansa, 

jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuiten-

kaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. 

 

 Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta ja nykyinen toimikausi päät-

tyy 31.10.2019. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus  

1. pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajan valtuuston kokouksiin 

nuorisovaltuuston toimikauden ajaksi 

2. esittää elinvoimalautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tek-

niselle lautakunnalle, että ne myöntävät nuorisovaltuuston edustajalle 

läsnäolo- ja puheoikeuden toimielinten kokouksiin nuorisovaltuuston 

seuraavan toimikauden alusta alkaen. 

 

  

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
 Kunnanhallitus 

1. pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajan valtuuston kokouksiin 

nuorisovaltuuston toimikauden ajaksi 

 

1. esittää elinvoimalautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tek-

niselle lautakunnalle, että ne myöntävät tarvittaessa nuorisovaltuuston 

edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden toimielinten kokouksiin 

nuorisovaltuuston seuraavan toimikauden alusta alkaen. 

 

1. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 74 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön vahvistaminen 

 

546/00.01.01.01/2018 

 

KHALL § 74 Hallintojohtaja 

 

 Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-

sien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto ja 

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Kunnanhallitus voi hyväksyä nuo-

risovaltuustolle toimintasäännön, jonka tulisi kuitenkin olla joustava ja jät-

tää nuorisovaltuustolle mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa. 

 

 Inarin nuorisovaltuusto on toimittanut oheisen toimintasäännön kunnanhal-

litukselle vahvistettavaksi. Kunnanhallitus on käsitellyt nuorisovaltuuston 

läsnäolo- ja puheoikeutta eri toimielimissä edellisessä pykälässä ja kunnan-

johtajan ehdotuksena on, että nuorisovaltuusto nimeää edustajan valtuuston 

kokouksiin nuorisovaltuuston toimikauden ajaksi ja, että kunnanhallitus 

esittää elinvoimalautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja teknisel-

le lautakunnalle, että myöntävät nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja 

puheoikeuden toimielinten kokouksiin nuorisovaltuuston seuraavan toimi-

kauden alusta alkaen. Mikäli kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan eh-

dotuksen, tulee ehdotettua toimintasääntöä muuttaa sen mukaisesti "Nuori-

sovaltuusto valitsee edustajansa valtuustoon, sivistyslautakuntaan, Selvä 

Peli -työryhmään ja lastensuojelun kehittämistyöryhmään sekä halutessaan 

mahdollisiin muihin toimielimiin ja työryhmiin /edustustehtäviin, joihin 

edustaja voidaan nimetä." 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen Inarin nuorisovaltuuston toimin-

tasäännön lisäyksellä, että nuorisovaltuusto nimeää edustajansa myös val-

tuustoon hallintosäännön mukaisesti. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 13 21.01.2019 

Kunnanhallitus § 75 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kuntalaisaloite koskien Anselminpolkua korttelit 202 - 201 

 

282/10.03.01.01.00/2017 

 

KHALL § 13 Hallintojohtaja 

 

 Timo Karjalainen on 18.12.2018 tehnyt oheisen kuntalaisaloitteen, joka on 

osoitettu kunnanhallitukselle. Aloite koskee Anselminpolkua kortteleita 

202 - 201. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää pyytää selvityksen aloitteessa esitetyistä asioista 

tekniseltä lautakunnalta 28.2.2019 mennessä. 

 

 Käsittely: 

 Kaavoitusinsinööri Pekka Junttila oli paikalla asiantuntijana klo 16.17 -

 16.45. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.   

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   tekninen lautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

 

KHALL § 75 Hallintojohtaja 

 

 Ohessa teknisen lautakunnan (27.2.2019 § 8) selvitys aloitteessa esitetyistä 

asioista. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tietoon teknisen lautakunnan selvityksen aloitteeseen 

2. todeta, että tekninen toimi ja sen viranhaltijat ovat toimineet säädösten 

ja virkavelvollisuuksien mukaisesti 

3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 76 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ympäristötarkastajan viran täyttämättä jättäminen ja neuvottelun käynnistäminen 

yhteistoiminta-alueesta ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtävien osalta Sodankylän 

kunnan kanssa 

 

353/01.01.01.01/2018 

 

KHALL § 76 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Ympäristötarkastajan virka oli haettavana ajalla 15. - 31.10.2018. 

 Ympäristöyksikön johtaja päätti ympäristötarkastajan virkavalinnasta 

19.11.2018 § 6.  

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja käytti hallintosäännön 34 § perusteella ot-

to-oikeutta 21.11.2018. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 

3.12.2018 § 287 ja päätti palauttaa ympäristötarkastajan virkavaalin uudel-

leen valmisteluun ja uudelleen haettavaksi siten, että aikaisemman haun pe-

rusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.Viran täyttöprosessi on edel-

leen kesken. 

 

 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.2.2019 § 32 ilmoittaa Sodankylän 

kunnalle ja Rovaniemen kaupungille, että neuvottelut mahdollisesta yhteis-

toiminnasta ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtävissä voidaan 

aloittaa. 

 

 Neuvottelut mahdollisesta yhteistoiminnasta eivät ole vielä virallisesti 

käynnistyneet. Asiasta on käyty alustavia sähköpostikeskusteluja Sodanky-

län viranomaisten kanssa. Keskustelut ovat tässä vaiheessa koskeneet lähin-

nä mahdollisia ostopalveluratkaisuja. Keskusteluissa on todettu, että neu-

vottelut Sodankylän kanssa voidaan käynnistää nopealla aikataululla. 

 

 Neuvottelujen tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa, että missä muodossa ja ke-

nen kanssa yhteistoiminta tulee jatkossa toteutumaan. Näin ollen ei ole 

myöskään tietoa tulevan yhteistoiminnan henkilöstöresurssien tarpeesta. 

Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä 

jättää virkasuhteen täyttämättä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2003/304, 

2 luku, 4 §). Tässä vaiheessa olisi perusteltua keskeyttää valintaprosessi ja 

jättää ympäristötarkastajan virka täyttämättä. 

 

 Neuvottelujen aikana voi ympäristöyksikön johtaja tarvittaessa harkita mää-

räaikaisia avoimen viran hoitoon liittyviä järjestelyjä tehtävien hoitamiseksi 

tai vaihtoehtoisesti ostopalveluja. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää  

1. antaa ympäristöyksikön johtajalle ohjeen jättää ympäristötarkastajan 

virka täyttämättä yhteistoimintaa koskevien neuvottelujen vuoksi  

2. valtuuttaa ympäristöyksikön johtajan tarvittaessa käyttämään määräai-

kaisia avoimen viran hoitoon liittyviä järjestelyjä tehtävien hoitamiseksi 

neuvottelujen aikana tai vaihtoehtoisesti ostopalveluja 
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Kunnanhallitus § 76 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

3. aloittaa neuvottelut Sodankylän kunnan kanssa ympäristönsuojelun ja 

rakennusvalvonnan yhteistoiminta-alueen perustamisesta 

4. valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään neuvotteluihin osallistujat. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Yhteistyötoimikunta § 4 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 77 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020 

 

113/01.04.02.00/2019 

 

YTTMK § 4 Työsuojelupäällikkö 

 

 Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa on päivitettävä vuosittain 

työterveyshuollon toimivuuden varmistamiseksi ja jotta kunta saa anoa 

KELA:n korvausta työterveyshuollon kustannuksista. 

 

 Esitys suunnitelmaksi on ohessa. Työsuojelupäällikkö ja 

työsuojeluvaltuutetut ovat yhdessä työterveyshoitajien kanssa käyneet läpi 

tarvittavat päivitykset suunnitelmaan ja vuoden 2019 työpaikkakäyntien 

kohteet. 

 

 Toimintasuunnitelman tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, 

työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja - haittojen 

ehkäisy sekä työntekijöiden terveyden ja työ- ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. 

 

  Suunnitelmassa on painotettu työterveyshuollon palautetilaisuuksissa 

useina vuosina esille nousseita asioita, esimerkiksi kuntotestausta ja 

työpaikkakohtaista ergonomiaohjausta fyysistä suorituskykyä vaativiin 

ammatteihin sekä esimiesten ja työterveyshuollon tiivistä yhteistyötä. 

 

 

 Hallintojohtajan ehdotus: 
 Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 

ohessa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2019-2020.  

 

 Päätös:  
 Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 

ohessa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2019-2020.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.   

 

KHALL § 77 Työsuojelupäällikkö 

 

 Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi oheisen 

työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2019 - 2020. Suunnitelma 

käsitellään ja päivitetään vuosittain.   

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen työterveyshuollon toimintasuun-

nitelman vuosille 2019 - 2020.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  



Inarin kunta Pöytäkirja 5/2019 170 

 

Yhteistyötoimikunta § 4 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 77 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 26 04.02.2019 

Kunnanhallitus § 78 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Äänestysalueiden vaalilautakuntien asettaminen eduskuntavaaleihin 2019 ja 

europarlamenttivaaleihin 2019 

 

418/00.00.00.01/2018 

 

KHALL § 26 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

Liite 1 

 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 

sunnuntaina 26.5.2019. Vaalien lähekkäisyyden vuoksi on perusteltua päät-

tää äänestysalueiden vaalilautakuntien asettamisesta samassa pykälässä. 

 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin 

ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat ja laitoksissa 

toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi 

vaalitoimi- kunta. Vaalipaikkoina toimivat, kuten aiemmin, Ivalon 

äänestysalueella kunnantalo, Nellimin äänestysalueella Erähotelli Nellimin 

tilat, Inarin kirkonkylän äänestysalueella Inarin koulu, Kaamasen 

äänestysalueella Kaamasen Kievarin tilat, Sevettijärven äänestysalueella 

Sevettijärven koulu ja Törmäsen äänestysalueella Törmäsen 

kyläyhdistyksen hallinnoima Törmäsen Keidas. 

 

Ohessa vuoden 2018 presidentinvaaleja varten asetetut vaalilautakunnat ja 

vaalitoimikunnat esityksenä vuoden 2019 vaaleja varten.  Luettelossa on 

yliviivattu henkilöt, jotka eivät ole käytettävissä ja joiden sijalle tulee aset-

taa uudet henkilöt. Kaikkien jäsenten sekä varsinaisten että varajäsenten 

saatavilla oloa on hyvä puolueittain selvittää ennen vaalilautakuntien asetta-

mista. Vaalilautakunta käytännössä tekee eri äänestysalueilla vaalisunnun-

tain työn klo 9-20 välisenä äänestysaikana, tämän lisäksi toimittaa 

alustavan äänestäneiden määrän laskennan ja toimittaa äänet  keskusvaali-

lautakunnalle. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää 

 

1. asettaa seuraavia äänestysalueita  

 

001  Ivalon äänestysalue 

003  Törmäsen äänestysalue 

005  Nellimin äänestysalue 

007  Inarin kk:n äänestysalue 

008  Kaamasen äänestysalue 

011  Sevettijärven äänestysalue 

 

varten vaalilautakunnat oheisen luettelon mukaan seuraavin täydennyksin  

 

- valita Törmäsen äänestysalueen esteen ilmoittaneiden varsinaisten jäsen 

Viljo Hurun, Pirjo Pussisen ja Roope Keskitalon tilalle varsinaiset jäsenet,  

 

- valita Törmäsen äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtaja ja vara-

puheenjohtaja 
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Kunnanhallitus § 26 04.02.2019 

Kunnanhallitus § 78 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

- valita Nellimin äänestysalueen vaalilautakunnan puuttuva 5. varajäsen 

 

2. asettaa terveyskeskuksen vuodeosastoa, palvelukeskus Koivikkoa, Män-

nikön palvelukotia sekä palvelukoti Attendo Oy:ta varten vaalitoimikunnat. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Päätös:  

Kunnanhallitus yksimielisesti asetti pöytäkirjan liitteenä 1 olevat vaalilauta-

kunnat ja vaalitoimikunnat. 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Toimeksi:   keskusvaalilautakunnan sihteeri 

Tiedoksi:   ao. vaalilautakuntien ja toimikuntien  

   puheenjohtajat ja nimetyt 

Lisätietoja:   keskusvaalilautakunnan sihteeri 

  Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 

__________ 

 

KHALL § 78 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

 Ivalon äänestysalueen vaalilautakunnan 5. varajäsen Matleena Haarala on 

muuttanut paikkakunnalta pois. Terveyskeskuksen vaalitoimikunnan vara-

jäsen Tero Hakovirta on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää valita  

1. Ivalon äänestysalueen vaalilautakunnan 5. varajäsenen 

 terveyskeskuksen vaalitoimikunnan 3. varajäseneksi Valtteri Huhtamellan. 

    

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Ivalon äänestysalueen vaalilautakunnan 5. varajäseneksi valittiin Marja-

Terttu Pekkala.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 79 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tilintarkastajan valinta Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymälle vuoden 2021 

tilintarkastukseen asti 

 

130/00.04.00/2019 

 

KHALL § 79 Hallintojohtaja  

  

  Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n 

mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän tilintarkastajan 

tarkastuslautakunnan ehdotuksesta.  

 

 Kokouksessaan 1.3.2019 kuntayhtymän tarkastuslautakunta on päättänyt 

esittää jäsenkuntien valtuustoille kuntayhtymän tilintarkastajayhteisöksi 

valittavaksi KPMG Oy:n toistaiseksi, kuitenkin enintään kuntien nykyisten 

tilintarkastuspalvelusopimusten ajaksi eli vuoden 2021 tilintarkastukseen 

saakka. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Pohjois-Lapin 

alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakunnan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Valtuustolle  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 80 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Cross-border dialogue and Multi-Use Planning in the Pasvik / Kolarctic CBC -hanke / Kutsu 

osallistua hankkeen ohjausryhmään 

 

136/00.01.05.02/2019 

 

KHALL § 80 Hallintojohtaja 

 

 Tromssan ja Finnmarkin lääninvirasto Norjasta, Lapin ELY-keskus ja 

Paatsjoen valtiollinen luonnonpuisto Venäjältä käynnistävät yhteisen Ko-

larctic-hankkeen Paatsjoen valuma-alueen, mukaan lukien Inarijärven valu-

ma-alueen, ympäristösuunnittelusta vuosille 2019 - 2020. Hankkeen nimi 

käännettynä on "Paatsjoen rajat ylittävä keskustelu ja monikäyttösuunnitel-

ma". Hankkeen pääajatuksena on laatia toimenpide- ja toimintasuunnitelma 

rajat ylittävän valuma-alueen ympäristötilan ylläpitämiseksi ja parantami-

seksi. Hanke nojaa yhteistyöhön Inari-Paatsjoki -vesistöalueen käyttäjien, 

viranomaisten ja tutkijoiden välillä kolmessa rajavaltiossa. Hankkeen lop-

putuotos tulee olemaan yhteinen toimenpideohjelma ajalle 2021 - 2030.  

 

 Hankekoordinaattori Anne Smeland on lähettänyt oheisen kutsun Inarin 

kunnalle hankkeen ohjausryhmään ja samalla hankkeen avaustilaisuuteen. 

Ohjausryhmässä on myös Etelä-Varangin ja Petsamon piirin edustajat. Oh-

jausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja ensimmäinen kokous pide-

tään Svanvikissä 21.3.2019.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää nimetä hankkeen ohjausryhmään kunnanjohtajan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 81 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kutsuja tilaisuuksiin 

 

11/07.02.02.00/2019 

 

KHALL § 81 Kunnanjohtaja 

 

 Enontekiön kunta on kutsunut Inarin edustajat vierailulle tutustumaan 

Enontekiön olosuhteisiin ja keskustelemaan yhteisestä edunvalvonnasta 

10. - 12.4.2019. Vierailu tapahtuu Kilpisjärvelle ja Käsivarren erämaahan, 

jossa myös majoittautuminen todennäköisesti tapahtuisi. Siirtymä on ilmoi-

tettu tapahtuvan kelkalla. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita enintään 3 luottamushenkilöä kunnanhallituk-

sen ja valtuuston puheenjohtajistoista Enontekiön vierailuun.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Enontekiön vierailulle valittiin Jari Huotari, Anu Avaskari ja Toini Sanila. 

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallituksen konsernijaosto § 4 06.03.2019 

Kunnanhallitus § 82 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Saariselkä Oy:n ja Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:n välisen teollistamissopimuksen 

lunastaminen 

 

122/00.01.00.02/2019 

 

KONJA § 4 Hallintojohtaja 

 

 Saariselkä Oy (sopimuksentekohetkellä Ski Saariselkä Oy) ja Saariselkä 

Ski & Sport Resort Oy ovat 18.6.2015 tehneet teollistamissopimuksen Saa-

riselän hiihtokeskuksen vuokraamisesta ja lunastamisesta sopimuksessa 

mainituin ehdoin. Teollistamissopimus on ohessa. Asiakirja on julkisuus-

lain 24 §:n 1 mom. 20 kohdan mukaan salainen, koska se sisältää yhtiöiden 

liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita. 

 

 Saariselkä Ski & Sport Resort Oy on 23.1.2019 esittänyt Saariselkä Oy:lle, 

että se lunastaa teollistamissopimuksen ennenaikaisesti. Yhtiö esittää, että 

teollistamissopimuksessa lunastushinnaksi sovittua summaa, 850 000 eu-

roa, hyvitetään esityksen liitteen mukaisesti 76 202 eurolla (alv 0 %) tai 

vastaava summa maksetaan erikseen aiheutuneina korjauskustannuksina 

Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:lle ja jolloin varsinainen lunastussumma 

voidaan pitää alkuperäisen sopimuksena mukaisena. Saariselkä Ski & Sport 

Resort Oy:n esitys liitteineen on oheisena. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa Saari-

selkä Oy:lle omistajaohjeen hyväksyä Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:n 

esitys teollistamissopimuksen lunastamisesta. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
 Jari Huotari poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksen-

teon ajaksi.   

 

 Puheenjohtajaksi tämän asian ajaksi valittiin Toini Sanila. 

 

 Päätös: 
 Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Kunnanhallitukselle 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, 

   puh. 040 522 1214 

 __________ 

 

 

KHALL § 82 Hallintojohtaja 
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Kunnanhallituksen konsernijaosto § 4 06.03.2019 

Kunnanhallitus § 82 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Ohessa teollistamissopimus ja Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:n esitys 

liitteineen. Teollistamissopimus on julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 20 kohdan 

mukaan salainen, koska se sisältää yhtiöiden liikesalaisuuden piiriin kuulu-

via asioita. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää antaa Saariselkä Oy:lle omistajaohjeen hyväksyä 

Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:n esitys teollistamissopimuksen lunasta-

misesta. 

 

 Käsittely: 
 Timo Väisänen esitti, että kunnanhallitus antaa Saariselkä Oy:lle 

omistajaohjeen, ettei Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:n esitystä 

hyväksytä. Esitystä ei kannatettu. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Timo Väisänen jätti eriävän mielipiteen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 83 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Lausunto maantien 91 parantamisesta Raja-Joosepin raja-aseman kohdalla  

 

36/10.03.01.01.00/2019 

 

KHALL § 83 Kaavoitusinsinööri vs. 

  

 Lapin ELY keskus on laittanut vireille tiesuunnitelman koskien kantatien 

91 parantamista Raja-Joosepin raja-aseman kohdalla. Tiesuunnitelma on lä-

hetetty kuntaan liikennejärjestelmä- ja maantielain 27 §:n mukaista 

käsittelyä varten. Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä Inarin 

kunnantalon teknisellä osastolla 12.2. - 13.3.2019 (30 päivän ajan). Tie-

suunnitelmasta ei annettu muistutuksia.  

 

 Tiesuunnitelma-asiakirjat ovat nähtävänä kokousasiakirjoissa ja linkki 

Lapin ELY-keskuksen sivuilla olevaan materiaaliin on laitettu sähköiseen 

kokoukseen. 

 

 Lapin ELY keskus on lähettänyt oheisen lausuntopyynnön koskien tiesuun-

nitelmaa. Voimassa olevan maantielain 17 §:n 2 momentin mukaan tiesuun-

nitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. Vireillä olevas-

sa parantamissuunnitelmassa rajavartioaseman edellyttämät liikennealueet 

maantiellä 91 sijoittuvat Ivalon alueen yleiskaavassa osoitetun E-2 alueen 

ulkopuolelle. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ivalon alueen 

yleiskaavan kumoamisesta Raja-Joosepin alueella 1.10.2018 § 242. 

Kumottava yleiskaava-alue on noin 531 hehtaaria ja se kattaa rajalla noin 

kaksi kilometriä leveän vyöhykkeen, jota rajaavat pohjoisessa paliskuntien 

raja ja etelässä Luttojoki. 

 

 Yleiskaavan kumoaminen on vireillä tiesuunnitelman kohdalla. Kumoami-

sen valmisteluaineisto on nähtävillä 6.2. - 8.3.2019. Alue on haja-asutus-

aluetta, jossa ei ole asemakaavaa. Tiesuunnitelman kohdalla ei ole Inarin 

kunnan omistamia maa-alueita. Kunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunni-

telmaan sisältyviin yksityisteiden rakentamiseen ja käyttöön taikka suunni-

telmaan sisältyvään siltaan ja laskuojiin. 

 

 Alue on Metsähallituksen hallinnassa olevaa maata, eikä kunnalla ole huo-

mautettavaa tiesuunnitelman sisältöön. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että yleiskaavan kumoaminen 

alueella on vireillä eikä tiesuunnitelmaan ole huomautettavaa. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

    

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Toimeksi:  
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Kunnanhallitus § 83 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 58 04.03.2019 

Kunnanhallitus § 84 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Rakennuspaikan varaaminen 

 

43/10.00.02.01/2019 

 

KHALL § 58 Tekninen johtaja 

 

 Ivalon Taksit Oy on pyytänyt saada varata Ivalon asemakaavan mukaisessa  

korttelissa 407 olevan rakennusalueen, jolla on rakennusoikeutta 60 k-m². 

Kartta ohessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää varata Ivalon Taksit Oy:lle Ivalon asemakaavan mu-

kaisessa  korttelissa 407 olevan rakennusalueen, jolla on rakennusoikeutta 

60 k-m². Varaus on voimassa vuoden 2020 toukokuun loppuun saakka. Va-

rausmaksu on puolet vuosivuokrasta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
  Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian seuraavaan kokoukseen. 

  

  Toimeksi:    kaavasuunnittelija 

  Lisätietoja:    hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214   

  __________ 

 

KHALL § 84 Kunnanjohtaja 

 

Tekninen osasto on selvittänyt asiaa ja taksiautoilijat näkevät parhaaksi 

paikaksi korttelin 407 rakennusalueen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Uudistan päätösehdotuksen. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 61 04.03.2019 

Kunnanhallitus § 85 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Saariselän uuden päiväkodin tontin ostaminen / vuokraaminen 

 

120/10.00.01.00/2019 

 

KHALL § 61 Tekninen johtaja 

 

 Inarin kunta on rakentamassa päiväkotia Saariselälle. Päiväkodille on varat-

tu asemakaavassa kortteli 247, joka on Saariselkä Oy:n omistuksessa. Kort-

teli voidaan vuokrata tai ostaa Inarin kunnan omistukseen.  

 

 Kartta ja laskelma ostohinnasta ohessa. Ostohinta on korttelin tasearvo. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää ostaa Kaunispään asemakaavan mukaisen korttelin 

247 hintaan 209 748,50 euroa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: 
  Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen. 

 

 Päätös:  

 Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian seuraavaan kokoukseen.  

  

 Toimeksi:    vs. tekninen johtaja 

  Lisätietoja:    hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214   

  __________ 

 

 

KHALL § 85 Ohessa kartta ja vuokrahintalaskelma. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää vuokrata Kaunispään asemakaavan mukaisen tontin 

nro 1 korttelista 247 päiväkotia varten Saariselkä Oy:ltä 14 682,40 euron 

vuosivuokralla.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Tekninen lautakunta § 6 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 86 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kaavoituskatsaus vuodelle 2019 

 

64/10.02.07/2019 

 

TEKLTK § 6 Tekninen johtaja 

 

Teknisessä osastossa on valmistunut kaavoituskatsaus vuodelle 2019. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan Kunnan tulee vähintään kerran 

vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja 

lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään 

vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja 

niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on 

välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja 

toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä 

edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.  

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 

tavalla. 

 

Kaavoituskatsaus ohessa. 

 

Kaavoituskatsaus sisältää perinteisesti myös päätöskaavion kaavoituksen 

prosessien kulusta. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee kaavoituskatsauksen tietoon tulleeksi ja 

esittää sen valtuustolle, kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle 

tiedoksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: hallintosihteeri  

 Tiedoksi: valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta  

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Kari Aalto, puh. 0400 622 639 

  

  _____________ 

 

KHALL § 86 Kaavoituskatsaus vuodelle 2019 ohessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää merkitä kaavoituskatsauksen 2019 tiedoksi ja esittää 

sen valtuustolle tiedoksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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Tekninen lautakunta § 6 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 86 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Valtuustolle 

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Tekninen lautakunta § 9 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 87 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi: Ivalon ala-aste 

 

63/10.02.03/2019 

 

TEKLTK § 9 Tekninen johtaja 

 

Inarin kunta on hakenut purkulupaa Ivalon ala-asteen ns. pikkukoulun ja 

rantatalon purkamiseksi. Rakennustarkastaja on edellyttänyt ennen 

purkuluvan ratkaisemista asemakaavan ajantasaisuuden arviointia. Alueen 

asemakaava on vahvistunut 2.10.1978. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 60.2 §:n mukaan Sellaisen asemakaavan 

alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta 

on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden 

rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan 

kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut 

asemakaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos 

kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden 

aikana. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla kertaa 

suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta 

tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla 

asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea 

muutosta.  

 

Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hankkeessa inventoidut kohteet 2.10.1978 

vahvistetun kaavan alueella on kaksi kohdetta, joista toinen on Ivalon ala-

asteen koulu. Kartta ohessa. Suojelupäätöstä kouluryhmälle ei ole annettu. 

 

Kuntaliiton yleiskirjeessä 15/80/2011 todetaan, että MR:ssä ei ole säädetty 

siitä toimielimestä, jolle ajanmukaisuuden arviointi MRL 60 §:n 2 

momentissa kuuluu. Siten, jos kunnan johtosäännössä ei ole asiasta 

määrätty toisin, päätöksen vanhentuneisuudesta tekee valtuusto. 

Päätösvallan siirtämiseen sovelletaan kuntalakia. Yleiskirje ohessa. 

 

Kysymyksessä oleva asemakaava, joka on vahvistunut 2.10.1978 on 

pääosin toteutunut asemakaavan mukaisena omakotialueena. Ivalon ala-

astetta on tarkoitus kehittää asemakaavan mukaisesti asemakaavan 

osoittamalla siihen varatulla tontilla. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen 

valtuustolle esitettäväksi, että Ivalon ala-asteen alueella voimassa oleva 

2.10.1978 vahvistunut asemakaava on ajanmukainen. 

  

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

    

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Kari Aalto, puh. 0400 622 639 

  



Inarin kunta Pöytäkirja 5/2019 185 

 

Tekninen lautakunta § 9 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 87 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  _____________ 

 

KHALL § 87 Ohessa kartta kohteesta ja Kuntaliiton yleiskirje 8.8.2011, 15/80/2011. 

 

 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. 

 

 Valtuustolle  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Tekninen lautakunta § 76 25.10.2016 

Tekninen lautakunta § 7 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 88 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Asemakaavan muutos: Inarin asemakaava, Menesjärven polku 

 

483/10.02.03/2017 

 

TEKLTK § 76 Tekninen johtaja 

 

 Inarin asemakaava on hyväksytty valtuustossa 11.12.2014 § 72 ja 

oikaisukehotuksen mukaiset muutokset 26.3.2015 § 19. Asemakaavassa 

rakennettu kevyenliikenteen väylä Menesjärvenpolku on siirretty osittain 

sijansa sivuun siten, että osalta matkalta Menesjärvenpolku sijoittuu 

kaavatilavarauksen ulkopuolelle. Kartta liitteenä. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen, jolla 

Menesjärvenpolun kaavatilavaraus palautetaan entiselle paikalleen. 

  

 Päätös: 

 Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön ehdotuksen 

  

 Lisätietoja: Osastopäällikkö Arto Leppälä, puh 0400-692 363 

 

 _____________ 

 

TEKLTK § 7 Tekninen johtaja 

 

 Valmisteluvaiheen kuuleminen (luonnos) on ollut 20.9.-20.10.2017. 

Kaavaluonnoksesta jättivät kannaottonsa Lapin ELY-keskus, 

Saamelaismuseo Siida, Lapin Liitto, Tunturiverkko sekä yksi asukkaan 

kannanotto. Kannaotot on selostettu kaavaselostuksen sivulla 14. 

 

 Kaavaehdotus ja kaavaselostus ohessa. 

 

 Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 19.9.-19.10.2018. Lausunto on 

pyydetty Lapin ELY-keskukselta, Lapin Liitolta, Saamelaismuseo Siidalta, 

Inarin kunnan ympäristöyksiköltä, rakennustarkastukselta, Tunturiverkko 

Oy:ltä ja Inarin Lapin Vesi Oy:tä. Määräaikana jättivät lausuntonsa Lapin 

ELY-keskus, Lapin liitto ja Saamelaismuseo Siida. Kaavan laatijan vastine 

ohessa. 

 

 Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavamuutoksen kunnanhallituksen 

hyväksyttäväksi ja esitettäväksi edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  
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Tekninen lautakunta § 76 25.10.2016 

Tekninen lautakunta § 7 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 88 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Kari Aalto, puh. 0400 622 639 

  

  _____________ 

 

KHALL § 88 Ohessa 

 kaavaehdotus 

 kaavaselostus 

 kaavaehdotuksesta annetut lausunnot (3 kpl) 

 kaavan laatijan vastine lausuntoihin. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
  Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

Maire Puikko poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  Valtuustolle 

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 329 21.09.2015 

Kunnanhallitus § 86 21.03.2016 

Tekninen lautakunta § 78 31.10.2018 

Tekninen lautakunta § 17 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 89 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kaunispään asemakaavan laajennus: Varastoalue 

 

333/10.02.02/2015 

 

KHALL § 329 Tekninen johtaja 

 

 Metsähallituksen Laatumaa on esittänyt, että kunnanhallitus tekee päätök-

sen kaavamuutoksesta Saariselän yleiskaavan vahvistamatta jääneellä osal-

la. Esitys ohessa. Kartta yleiskaavasta ohessa. 

 

 Koska alueen yleiskaava on jäänyt vahvistamatta, asemakaavoituksessa tu-

lee käsitellä soveltuvilta osin myös tulevan kaavaratkaisun yleiskaavalliset 

edellytykset. 

 

 Tällä hetkellä kaavoituksen oma tuotanto on työllistetty. Jos asemakaavan 

laajennus halutaan saada toteutettua kohtuullisen nopeasti, kaavoitus tulee 

hankkia ulkopuoliselta konsultilta. Kaavoitusprosessin aikataulun kannalta 

luontoselvitykset tulee tehtäväksi vasta kesällä 2016. 

 

 Hallintosäännön 43 §:n kohta 3 b):n mukaan kunnanhallituksen toimialaan 

kuuluu kaavoitusprosessin aloittamisesta ja periaatteista päättäminen Saari-

selän yleiskaavan alueella. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että Kaunispään asemakaava laajennetaan koske-

maan vt 4:n länsipuolella olevaa teollisuus-, varastointi- ja testausaluetta 

Metsähallituksen Laatumaan esityksen mukaisesti. Asemakaavoituksesta 

pyydetään tarjoukset, jotka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 

 

Käsittely: 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 19.45 - 20.07. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 

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

senteon ajaksi.  

 

 Päätös: 

 Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian lisäselvityksiä varten. 

 

 Kunnanhallitus päätti pyytää mm. selvitystä kaavoituksen konsulttipalve-

luista, niiden hinnoista ja toimeksiantojen kestoista. 

  

  Toimeksi:   tekninen johtaja 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 
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Kunnanhallitus § 329 21.09.2015 

Kunnanhallitus § 86 21.03.2016 

Tekninen lautakunta § 78 31.10.2018 

Tekninen lautakunta § 17 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 89 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 

KHALL § 86 Tekninen johtaja 

 

 Kunnanhallitus on käsitellyt pyydetyn lisäselvityksen kokouksessaan 

2.11.2015 § 387. Ko. päätös on ohessa ja teknisen johtajan selvitys 

5.10.2015 on nähtävänä kokousasiakirjoissa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää 

1. että Kaunispään asemakaavaa laajennetaan koskemaan vt 4:n länsipuo-

lella olevaa teollisuus-, varastointi- ja testausaluetta Metsähallituksen 

Laatumaan esityksen mukaisesti 

2. että asemakaavan laajennus tehdään omana työnä 

3. oikeuttaa teknisen osaston palkkaamaan kaavasuunnittelijan kolmen 

vuoden määräajaksi siten, että vuoden 2016 palkkakustannus ei aiheuta 

muutoksia teknisen lautakunnan käyttötalousraamiin.  

 

 Käsittely: 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.03 - 16.22. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Leppälä jakoi kokouksessa kartan, 

johon oli merkitty hänen käsityksensä kaavoitettavasta alueesta.  

  

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

senteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen, mutta 

päätti kohdasta 1. että Kaunispään asemakaavaa laajennetaan koskemaan  

vt 4:n länsipuolella olevaa teollisuus- ja varastointialuetta Metsähallituksen 

Laatumaan esityksen mukaisesti. 

  

  Toimeksi:   tekninen johtaja, kaavoitusinsinööri 

  Tiedoksi:   Metsähallitus, Laatumaa 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 

 

 

TEKLTK § 78 Tekninen johtaja 

 

 Alustava kaavatarkastelu on tehty vt 4:n länsipuolella koko yleiskaavan 

mukaisella rakentamisalueella tiestön ja muun kunnallisteknisen verkon 

selvittämiseksi. Varsinaisessa kaavaehdotuksessa on keskitytty nykyisen 

varastoalueen maankäytön ratkaisemiseen mahdollisten valitusten 
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Kunnanhallitus § 329 21.09.2015 

Kunnanhallitus § 86 21.03.2016 

Tekninen lautakunta § 78 31.10.2018 

Tekninen lautakunta § 17 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 89 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

välttämiseksi ja rakentamisen käynnistämiseksi. Ehdotus kaavaehdotuksesi 

ja kaavaselostukseksi ohessa. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää asettaa Kaunispään asemakaavan 

laajennusehdotuksen yleisesti nähtäville. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

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

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 17 Tekninen johtaja 

 

 Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 19.12.2018-1.2.2019. Lausunto 

pyydettiin Lapin Ely-keskukselta, Lapin liitolta, Metsähallitus 

Luontopalveluilta, Saamelaismuseo Siidalta sekä kunnan 

rakennustarkastukselta sekä ympäristöyksiköltä. Lisäksi kaavaehdotus 

lähetettiin tiedoksi Tunturiverkko Oy:lle, Inarin Lapin Vesi Oy:lle, Inarin 

Luonnonystävät ry:lle, Ivalon paliskunnalle, Saamelaiskäräjille sekä kaava-

alueella toimiville vuokralaisille. 

 

 Lausunnon antoivat Lapin Ely-keskus, Lapin liitto, kunnan 

ympäristöyksikkö, Saamelaismuseo Siida sekä Metsähallituksen 

kiinteistökehitys. 

 Lausuntojen keskeinen sisältö ja kaavan laatijan vastineet ohessa. 

 

 Lausuntojen perusteella kaava-aluetta on supistettu siten, että vanha 

kaatopaikka-alue jää kaavaehdotuksen ulkopuolelle ja alueella ollut 

rakennuspaikka on siirretty kortteleiden 501 ja 502 valtatien puoleisiin 

päihin uusina tontteina. Muutokselle on Metsähallitus Kiinteistökehityksen 

suostumus. Korjattu kaavaehdotus ohessa. Kaavaselostus ohessa. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta esittää edellä kuvatulla tavalla korjatun 

kaavaehdotuksen kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuuston 

hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

    

 Lisätietoja:  Tekninen johtaja Kari Aalto, puh. 0400 622 639 

  

  _____________ 



Inarin kunta Pöytäkirja 5/2019 191 

 

Kunnanhallitus § 329 21.09.2015 

Kunnanhallitus § 86 21.03.2016 

Tekninen lautakunta § 78 31.10.2018 

Tekninen lautakunta § 17 27.02.2019 

Kunnanhallitus § 89 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

KHALL § 89 Ohessa 

 kaavaehdotus 

 kaavaselostus 

 kaavaehdotuksesta annetut lausunnot (5 kpl) 

 kaavan laatijan vastine lausuntoihin. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

  Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
 Maire Puikko poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  Valtuustolle 

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 90 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Poikkeamislupahakemus; Uusijoki 

 

70/10.03.00.01/2019 

 

KHALL § 90 Kaavoitusinsinööri vs. 

  

 Rakennushanke 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx perustettavan yrityksen lukuun hakee poikkeamislu-

paa matkailurakennusten rakentamiseen Ivalon alueen yleiskaavan PY-alu-

eelle tilalle 148-401-110-1 Uusijoki. 

 

 Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kaksikerroksinen ravintola-/vastaanot-

torakennus 261 m² sekä 22 kpl 25 m² yksikerroksisia majoitusrakennuksia, 

yhteensä 811 m². Samalla nykyinen päärakennus saneerataan ja saunara-

kennusta peruskorjataan, jolloin rakennuspaikan kokonaisrakentamisen 

määrä nousee hankkeella yhteensä noin 1011 k-m²:seen. Kartta ohessa. 

 

 Ivalon paliskunta on jättänyt poikkeamishakemuksesta lausunnon. Lausunto 

ja hakijan vastine ovat ohessa. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 MRL 43 §:n 1 momentti;  
 Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleis-

kaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta 

luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin 
alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluet-

ta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). 

Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa yleiskaavan hyväksymi-
sen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista 

varten. 
 

 MRL 72 §:n 1 momentti;  
Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa 
rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa 

on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 

myöntämisen perusteena. 

  

 Asian esittely 

 Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Rajajoosepintien varrella 

Sarrelompolasta Kattajärveen laskevan Uusijoen varressa ja tilalla on ranta-

viivaa noin 125 metriä. Hakijan tarkoituksena on muuttaa entinen Uusijoen 

leirikeskus matkailua palvelevaan käyttöön, rakentamalla tilalle ravintola- 

ja majoitusrakennuksia sekä korjaamalla olemassa olevia rakennuksia. Uusi 

päärakennus on tarkoitus rakentaa alle 30 metriä purosta. Tilalla on olemas-

sa vanha päärakennus, rantasauna, kaksi puuvajaa, ulkokäymälä sekä pur-

kukuntoinen piharakennus, yhteensä noin 200 m². Hankkeen myötä alueen 

kokonaisrakennusoikeus nousee noin 1011 k-m²:seen. Poikkeamislupaa on 

perusteltu seuraavasti: hanke ei aiheuta maisemallista haittaa, 

majoitusyksiköt tulevat olevaan pinnaltaan heijastavia ja maisemaan 

sulautuvia. Jotta hanke olisi toteuttamiskelpoinen, tulisi rakentamista olla 

hakemuksessa esitetty määrä. 
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Kunnanhallitus § 90 18.03.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Hakemusta koskeva tila on lohkottu valtion metsämaasta Inarin seurakun-

nan leirintäalueeksi. Tila sijoittuu valtion maiden keskelle, joten tilakohtai-

sen vapaan rantaviivan vaatimus ei perustu todelliseen alueen käyttäjien tar-

peeseen. 

 

 Alueella ei ole asemakaavaa. Hanke sijoittuu alueelle, joka on voimassa 

olevassa Ivalon alueen yleiskaavassa osoitettu merkinnällä PY; Julkisten 

palvelujen ja hallinnon alue. Hanke sijoittuu maakuntakaavassa M-1-alueel-

le; Metsätalous- ja poronhoitovaltainen alue. Merkinnällä osoitetaan pää-

asiassa metsätalouteen ja porohoitoon tarkoitettuja alueita, joita voidaan 

käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta 

muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Rajajoosepintie on osoitettu valta-

kunnallisesti merkittäväksi liikennekäytäväksi. Lisäksi hanke sijoittuu kolt-

ta-alueelle. 

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä ha-

kemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetus-
ta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, 

kiellosta tai muusta rajoituksesta.  

 Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:  
 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-
mista; tai  

 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 

 Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai sata-
ma-alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

 

 Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-
eella. 

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle. Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä 
aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. 

Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi 

olla kuitenkin enintään viisi vuotta.  

 
 Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asias-

sa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on 
useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 
 

 Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  
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 Maankäyttö ja rakennuslain 173 § 1 momentin mukaan ennen poikkeamista 

koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, 

tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.  
 

 Hankkeesta on pyydetty Ivalon paliskunnan lausunto 14.1.2019. Lausun-

nossaan Ivalon paliskunta vastustaa poikkeamisluvan myöntämistä. 

Paliskunta toteaa poikkeamislupaa koskevan ympäristön olevan Ivalon 

paliskunnan tärkeää talvilaidunaluetta. Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle 

poronhoidon toiminta-alueelle, jossa ei ole vielä matkailutoimintaa. Myös 

mahdollisesti alueella harjoitettava koiravaljakkotoiminta aiheuttaa 

kohtuutonta haittaa poronhoidolle. Hakija on antanut vastineen, jossa 

tuodaan esille, että alueella ei ole aikeissa harjoittaa 

koiravaljakkotoimintaa. Leirikeskus on ollut aikaisemminkin 

majoituskäytössä.  

 

 Ivalon alueen yleiskaavoituksen yhteydessä  on tutkittu Ivalon paliskunnan 

poronhoidon vaatimat erityiset alueet, kuten vasoma-alueet ja kulkureitit, ja 

ne on huomioitu yleiskaavassa osoitettaessa uusia alueita asuin- ja matkai-

lurakentamiseen. Kartta ohessa. 

 

 Päätöksen perustelut 

Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka. Ivalon alueen yleiskaavassa 

PY-alueeksi osoitettu on alue ollut aikaisemmin Inarin seurakunnan majoi-

tuskäytössä, mutta kiinteistöllä ei ole enää seurakunnallista käyttöä. Hanke 

hyödyntää olemassa olevia liikenneyhteyksiä. Kiinteistö sijaitsee noin 200 

metrin päässä Rajajoosepintieltä ja kulku tapahtuu olemassa olevan metsä-

autotien kautta.  

 

 Alueen läheisyydessä ei ole muuta matkailutoimintaa. Hanke sijoittuu Iva-

lon paliskunnan porojen kuljetusreitin läheisyyteen. Hakija on ilmoittanut, 

ettei alueelle ole aikomusta aloittaa minkäänlaista safaritoimintaa. Poikkea-

mispäätöksellä ei oteta kantaa yksityisen maa-alueen ulkopuolella tapahtu-

vaan käyttöön, kuten esimerkiksi reitistöihin. 

 

 Poikkeamismenettelyssä tulee huomioida suunnitteluvaran jättäminen kaa-

voitukselle. Kaavoille on säädetty sisältövaatimukset maankäyttö- ja raken-

nuslaissa. Voimassa olevassa Ivalon alueen yleiskaavassa on osoitettu mat-

kailupalvelujen alueita (RM).  Kaavamääräyksen mukaan RM-alueet on va-

rattu matkailu- ja lomakeskuksille sekä lomakylille ja kun RM-aluevarauk-

sen toteutettava rakennusoikeus ylittää 500 k-m², on alue asemakaavoitetta-

va. Rakentamisen tulee olla matalaa, enintään II kerroksista ja ympäristöön 

sopivaa.  

 

 Kun otetaan huomioon rakentamisen määrä, hankkeen sijoittuminen alueel-

le ja erityisesti kaavoille asetetut sisältövaatimukset sekä alueella voimassa 

olevan Ivalon alueen yleiskaavan sisältömääräykset, olisi yhdenmukaista 

että rakentamisen määrä rakennuspaikalla olisi 500 k-m², kuten alueella 

voimassa olevan yleiskaavan mukaisilla RM-aluevarauksilla, jotta alue voi-

taisiin toteuttaa ilman asemakaavaa. Hankkeen myötä alueella käytetty ra-
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kennusoikeus nousisi kuitenkin olemassa olevalla rakennuspaikalla 1011 k-

m²:seen johtuen alueen vanhasta rakennuskannasta ja aikaisemmasta 

käyttötarkoituksesta. Alue ollut aikaisemmin satunnaisessa majoituskäytös-

sä. Poikkeamislupapäätöksessä on käytettävä alueen olosuhteisiin pohjautu-

vaa kokonaisharkintaa. 

  

 Nyt hakemuksen kohteena oleva tila sijoittuu valtion maiden keskelle Uusi-

joen rantaan. Alueelta ei ole olemassa tietoa tulvakorkeuksista. Mahdolliset 

rakennukset tulee sijoittaa vähintään 0,5 metriä rakennuspaikalla havaitun 

korkeimman vedenkorkeuden yläpuolelle. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mukai-

sesti seuraavin ehdoin: 

 

1. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 0,5 metriä rakennuspaikalla havai-

tun korkeimman vedenkorkeuden yläpuolelle. 

2. Alueelle ei saa sijoittaa koiratarhaa. 

  

 Edellä mainituin ehdoin poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia 

seuraamuksia. Lupa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäi-

västä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä jär-

jestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen 

lainvoimaisuudesta. Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuusto-

distuksen saa 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen 

hallinto-oikeuden kirjaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

 MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai sen jäl-

jennös toimitetaan lisäksi asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, 

jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. 

 

 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

KHALL § 91  

 Kansanedustaja Sanna Marin vierailulla tänään ja keskusteltu 

ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. 

 

 Ensi viikolla Test World Oy:n avajaiset ja tapaaminen Iso-Britannian 

suurlähettilään kanssa.  

  

 Seuraavat kunnanhallitukset 1.4.2019 ja 6.5.2019. 

 

 

 _________ 

 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 18.33 ja antoi sivuilla 

xxx - xxx olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  
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