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Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

12/00.01.02/2019 

 

KHALL § 260  

Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden perus-

teella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi kunnan 

tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

Ilmoitusasiat on nähtävillä kokoushuoneessa. 

 

Tiedoksi: 

 Johtoryhmän muistio 22.10.2019. 

 Lapin aluehallintoviraston päätös hallintokanteluun koskien Inarin kun-

nan menettelyä Inari kirkonkylän koulussa sekä päiväkodeissa Urbin ja 

Tammukat ilmenneiden sisäilmaongelmien hoitoa koskevassa asiassa. 

AVI:n ratkaisu: Asiassa ei ole syytä epäillä lainvastaista menettelyä, ei-

kä se näin ollen anna aihetta aluehallintoviraston enempiin toimenpitei-

siin. Asian käsittely on päättynyt.  

 

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:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Lisätietoja:    kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

    puh. 040 594 3253,  

    hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214  

 __________ 

 

 

Ennen tämän pykälän käsittelyä kokous keskeytettiin klo 16.05 - 16.50 ja 

Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n markkinointijohtaja Marja Kumpuniemi 

esitteli yhtiön toimintasuunnitelmaa. 
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Valtuustoaloite inarinsaamenkielisen kielipesäpaikan tarjoamisesta kaikille hakijoille 

 

287/12.07.00/2019 

 

KHALL § 164 Hallintojohtaja 

 

 Neljä valtuutettua jätti oheisen valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 

6.6.2019. Aloitteessa esitetään, että Inarin kunta tarjoaa ja järjestää inarin-

saamenkielisen kielipesäpaikan kaikille lapsille, joiden vanhemmat ovat 

paikkaa hakeneet. 

 

 Varhaiskasvatuspalvelut ja kielipesätoiminta kuuluvat sivistyslautakunnan 

tehtäviin. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

1. siirtää aloitteen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi 

2. edellyttää, että sivistyslautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle 

31.10.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryh-

dytty. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   sivistyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

SIVLTK § 48 Sivistysjohtaja  

 

 Inarin kunta saamelaisalueen kuntana on velvollinen järjestämään 

saamenkielisille lapsille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

saamenkielellä. Perusopetuksen osalta säädetään, että Inarin kunta ainoana 

kolmen saamenkielen kuntana on velvollinen  järjestämään palvelut kaikilla 

kolmella saamenkielellä. 

  

 Inarin kunnan sivistyslautakunta on käsitellyt inarinsaamenkielisen 

päivähoidon järjestämisestä Inarin kirkonkylällä kokouksessaan 10.10.2017 

§ 79 (oheisena), jossa on selvitetty myös kielipesätoiminnan järjestämistä ja 

rahoitusta muutaman edellisen vuoden ajalta. 

  

 Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatusta voivat saada 

lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset 

olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.  Kunta voi järjestää 

varhaiskasvatuspalvelut joko itse tai hankkimalla ne yksityiseltä 

palveluntuottajalta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen 
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suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, 

perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. 

 

 Varhaiskasvatuslain 8 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi 

voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen tai 

ruotsinkielellä tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa 

tarkoitetulla saamen kielellä. 

 

 Inarin kunta järjestää lakisääteistä varhaiskasvatusta päiväkoti- ja 

perhepäivähoitona sekä suomen- että saamenkielisenä lapsen äidinkielen 

mukaisesti. Saamenkielistä äidinkielistä varhaiskasvatusta järjestään 

Ivalossa ja Inarissa pohjoissaamenkielellä päiväkotien saamenkielisissä 

ryhmissä.  

 

 Anarâškielâ servi ry on järjestänyt inarinsaamenkielistä kielipesätoimintaa 

Suomen kulttuurirahaston tukemana vuosina 1997-2001. Vuodesta 2002 

alkaen Inarin kunta on ostanut inarinsaamenkieliset kielipesäpalvelut 

Anarâškielâ servi ry:lta, johon kunta saa tällä hetkellä valtionavustusta n.  

85 %. Ostosopimus on tehty kolmesta Inarinsaamen kielipesästä, joista yksi 

sijaitsee Ivalossa ja kaksi Inarin kirkonkylässä. Saamenkielinen 

kielipesätoiminta on tarkoitettu saamenkielten elvytykseen, johon saadaan 

valtionavustusta Saamelaiskäräjien kautta. Kielipesätoiminnan 

tarkoituksena on turvata saamen kielen menettäneille saamelaisperheille 

mahdollisuus elvyttää yhteyttään saamen kieleen ja kulttuuriin. 

Saamenkielistä kielipesätoimintaa järjestetään sekä saamelaisalueella että 

joissakin kaupungeissa Suomessa. Kielipesätoiminta, kielenelvytys, ei ole 

kuntien lakisääteistä varhaiskasvatustoimintaa.  Kunnan tehtävänä on 

huolehtia lakisääteisestä äidinkielisestä varhaiskasvatuksesta hoitamalla 

tehtävät joko itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai kuntien kanssa tai 

hankkimalla palvelut julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. 

 

 Inarin kunnassa lakisääteisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen lisäksi  

sekä kunnan järjestämän että ostopalveluina toteutettavan 

kielipesätoiminnan järjestäminen on erityisen haastavaa. Inarissa puhutaan 

kolmea eri saamenkieltä ja lapsimäärät ovat pieniä, kielitaitoisesta ja 

pätevästä henkilöstöstä on jatkuva pula ja kunnan etäisyydet ovat pitkiä. 

 Lisähaasteita kunnan varhaiskasvatukseen tuo varhaiskasvatuslain 

muutoksesta johtuvat  muutokset mm. henkilöstörakenteessa, kasvava 

vuorohoitotarve ja henkilöstöpula, myös suomenkielisten työntekijöiden 

osalta.  

 

 Inarin kunta järjestää Ivalossa koltansaamenkielistä kielipesätoimintaa 8-

paikkaisessa ryhmäperhepäiväkodissa sekä Sevettijärvellä 

kielipesäryhmässä, jonne lakisääteistä varhaiskasvatuspaikkaa voidaan 

hakea tarvittaessa myös äidinkielenään koltansaamea puhuvalle lapselle.  
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Sevettijärvellä toimii toimintakautena 2019-2020 4-paikkainen 

määräaikainen kielipesäryhmä perhepäivähoitomuotoisena. Inarin kunta on 

järjestänyt tarvittaessa määräaikaisesti myös inarinsaamenkielistä 

varhaiskasvatusta, viimeksi perhepäivähoitoa toimintakautena 2018-2019 

yhteistyössä Anarâškielâ servi ry:n kanssa. 

 

 Anarâškielâ servi ry:n kanssa tehdään vuosittain hyvin tiivistä yhteistyötä 

inarinsaamenkielisten kielipesäpalvelujen järjestämiseksi sekä Ivalossa että 

Inarissa. Koska hakijoita inarinsaamen kielipesiin on ollut erityisesti 

Inarissa enemmän kuin toimintaan on voitu valita lapsia, on kokeiltu  

monenlaisia eri keinoja kielipesäpaikkojen lisäämiseksi. Jonoa on saatu 

purettua mm. syksyllä 2018 lisäämällä määräaikaisesti lapsia kielipesiin ja 

palkkaamalla määräaikaisia lisätyöntekijöitä. Lapsimäärien lisäystä ei ollut 

mahdollista jatkaa enää 1.8.2019 alkavana toimintakautena, koska 

inarinsaamenkielisiä työntekijöitä ei ole saatavana riittävästi. Toimintaa ei 

voida laajentaa tilanteessa, jossa kelpoisuusehdot täyttävien kielitaitoisten 

työntekijöiden rekrytointi ja työhön sitoutuminen on epävarmalla pohjalla. 

Edellisenä toimintakautena inarinsaamenkielistä kielipesätoimintaa 

jouduttiin henkilöstöpulasta johtuen järjestämään osin suomenkielisten 

työntekijöiden avulla, jolloin toiminta ei vastaa sitä, mikä on kielipesien 

tarkoitus.  

 

 Tänä vuonna kielipesätoiminnassa on mukana 24 lasta (8 lasta/kielipesä) ja 

tehtävissä toimii vakinaisen henkilöstön lisäksi riittävä määrä henkilöstöä, 

joka mahdollistaa kielenelvytyksen tavoitteiden toteuttamisen sekä lyhyet 

henkilöstön lomat, poissaolot ja koulutukset. Inarinsaamen kielipesiin 

Inariin jonottaa paikkaa tällä hetkellä neljä lasta. 

 

 Saamelaiskäräjien kokous on hyväksynyt kokouksessaan 19.12.2016 

saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan pitemmän aikavälin 

suunnitelman, jonka mukaan kulttuuri- ja kielipesätoimintaa tulee kehittää 

siten, että toiminta kokonaisuudessaan siirtyy Saamelaiskäräjien alaisuuteen 

ja järjestämäksi. Tavoite on kirjattu myös Saamelaiskäräjien vaalikauden 

2016-2019 toimintaohjelmaan. Saamelaiskäräjät on käynnistänyt asiasta 

esiselvityshankkeen ja palkannut tehtävään suunnittelijan ajalle 1.8.-

29.11.2019. Esiselvityshankkeessa selvitetään, millaisin ehdoin ja 

toimenpitein saamelaisten kulttuuri -ja kielipesätoiminta voidaan siirtää 

kunnilta ja yhdistyksiltä Saamelaiskäräjien alaisuuteen. 

 

 Sivistysjohtajan ehdotus: 
 Inarin kunta ei ota inarinsaamenkielistä kielipesätoimintaa 

järjestettäväkseen, koska 

 1. kielipesätoiminta ei ole kunnan lakisääteinen palvelu,  

 2. saatavilla ei ole riittävää saamenkielistä ammattitaitoista  

    henkilöstöresurssia ja varahenkilöstöä palveluiden tuottamiseen ja 

 3. toiminnan laajentaminen vaatii merkittävää lisäresurssointia sekä  

    hallintoon, että toimintoihin. 
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 Sivistysjohtajan muutettu ehdotus: 
 Lautakunta päättää, että Inarin kunta ei ota asiaa aloitteessa esitetyllä 

tavalla hoitaakseen, koska 

 1. kielipesätoiminta ei ole kunnan lakisääteinen palvelu,  

 2. saatavilla ei ole riittävää saamenkielistä ammattitaitoista  

    henkilöstöresurssia ja varahenkilöstöä palveluiden tuottamiseen ja 

 3. toiminnan laajentaminen vaatii merkittävää lisäresurssointia sekä  

    hallintoon, että toimintoihin 

  

  Päätös:  

   Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  

 

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Tiedoksi:      aloitteen allekirjoittajat, kunnanhallitus,  

                     varhaiskasvatusjohtaja 

 Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, puh. 0400 131 231 

 

 _________________  

 

  

 

KHALL § 261 Ohessa sivistyslautakunnan päätös 10.10.2017 § 79.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan päätöksen aloitteen johdosta 

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Inarin kunnan sitoutuminen liikenneturvallisuustoimijatyöhön vuosille 2020 - 2022 

 

279/08.00.00/2016 

 

KHALL § 262 Hallintojohtaja 

 

 Lapin kunnat, Lapin ELY-keskus ja Liikenneturva yhdessä ovat laatineet 

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelman vuosille 2019 - 2023, jossa on ase-

tettu tavoitteeksi liikenneturvallisuustyö ja liikkumisen ohjaus koko maa-

kunnan alueella. Liikenneturvallisuustyö on aloitettu Lapissa vuonna 2006 

ja toiminnassa on mukana kaikki Lapin kunnat. Toimijatyömalli on vakiin-

tunut käytännöksi ja se on koettu tehokkaaksi ja tulokselliseksi liikennetur-

vallisuustyön edistäjäksi.  

 

 Lapin ELY-keskus ja kunnat ovat rahoittaneet yhdessä toimijatyön. Kustan-

nukset ovat määräytyneet kunnan asukasluvun perusteella ollen noin 0,35 

€/asukas. Asukaslukuun perustuvat kustannukset on jaettu kunnan (68 %) ja 

ELY-keskuksen (32 %) kesken. Nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 

2019 lopussa. Lapin ELY-keskus esittää, että sopimuskaudella 2020 - 2023 

asukaslukuperusteinen kustannus olisi noin 0,4 €/asukas ja kustannukset ja-

kautuisivat kunnan (65 %) ja ELY-keskuksen (35 %) kesken. Inarin kunnan 

maksuosuus vuosittain 2017 - 2019 on ollut 2 100 € ja vuosina 2020 - 2022 

se olisi 2 450 €/vuosi. 

 

 Ohessa Lapin ELY-keskuksen esitys Lapin kuntien sitoutumisesta liikenne-

turvallisuustoimijatyöhön vuosille 2020 - 2022. Kuntien pitää antaa sitou-

mukset 15.11.2019 mennessä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää, että Inarin kunta sitoutuu liikenneturvallisuustoimi-

jatyöhön ja sen aiheuttamiin kustannuksiin vuosille 2020 - 2022. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   Lapin ELY-keskus, talouspäällikkö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kirakkajoen vaelluskalojen ja luonnonuoman palauttamishankkeen esiselvityksen rahoitushaku 

 

459/02.05.01.01/2019 

 

KHALL § 263 Kunnanjohtaja 

 

Inarin kunnan ainoan vesivoimalaitoksen ja sen läheisen alueen tulevaisuu-

desta on käyty keskustelua Inergia Oy:n kanssa, jonka omistuksessa ja 

alueilla Kirakkakönkään voimalaitos, teholtaan n. 1 MW ja entinen luon-

nonuoma sijaitsevat. Voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1953. 

Voimalaitoksen toiminnalla ei ole nykyisellään merkittävää taloudellista 

merkitystä omistajalleen ja sen laitteisto alkaa olla vanhentunutta. Mm. au-

tomaation uusimisen investointitarpeet lähivuosina sekä voimalaitoksen ko-

neiden ikä ovat voimalaitoksen lakkauttamiseen liittyviä puoltavia tekijöitä 

yhdessä potentiaalisten kalatalousvaikutuksien kanssa. Voimalaitoksen mu-

seointimahdollisuuksista on keskusteltu.Voimalaitoksen yhteyteen raken-

nettu kalaporras on todettu aiemmassa selvityksessä toimimattomaksi. 

 

Voimalaitoksen alapuolinen Ukonjärvi, yläpuolinen Rahajärvi ja edelleen 

Hammasjärvi ovat olleet ennen voimalaitoksen rakentamista merkittävästi 

arvostettuja kalavesiä. Vesistössä on kaksi vaeltavan järvitaimenen lisään-

tymiseen soveltuvaa jokea. Hammasjärvessä syönnöstänyt ja Kirakkajokeen 

kudulle laskeutunut taimenkanta saattaa myös olla mahdollista palauttaa.  

 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena olisi palauttaa vaelluskalojen luontainen 

vaellusyhteys Ukonjärvestä Rahajärveen ja sen yläpuolisiin jokiin, lähinnä 

Kirakka- ja Ronkajokeen. Vaellusyhteys Ukonjärvestä Inarijärvelle on jo 

olemassa, minkä takia vaellusyhteyden luominen Ukonjärven yläpuolelle 

avaa suuren alueen vaelluskalojen elinympäristöksi. Kirakkajoki on kol-

manneksi suurin Inarijärveen laskeva joki, suurempi kuin Siutta-, Nellim- 

tai Surnujoki.  

 

Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuk-

siin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hank-

keisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista 

lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hank-

keilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden ka-

lakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi 

kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden ra-

kentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle 

asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, alueel-

lisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpi-

deohjelmissa vuosille 2016 - 2021. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös 

kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. 

 

Mikäli esiselvitys puoltaisi hankkeen edellytyksiä, hankkeen varsinaiselle 

toteutukselle voidaan hakea osittaista valtion rahoitusta, josta päätetään 

erikseen muiden toimien lisäksi. Avustushakemus esiselvityksen osalta on 

toimitettava ELY-keskukseen viimeistään 2.12.2019. Esiselvityksessä tulee 
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huomioida kalatalousvaikutusten lisäksi myös erityisesti vedenpinnan kor-

keuksiin liittyvän sääntelyn edellytykset. Esiselvityksen kustannuksiksi on 

arvioitu n. 30 000 euroa. Selvityksessä olisi tarkoitus tarkastella mm. seu-

raavat seikat: 

 

 Kirakkakönkään voimalaitoksen nykytila 

 lupatilanne ja lupamääräykset 

 vesistössä tehdyt muutostyöt  

 tarvittavat ennallistamistoimenpiteet ja niiden toteutussuunnittelutarve 

 mahdollinen vaihtoehtotarkastelu 

 hankkeen haitat ja hyödyt 

 alustavat kustannukset sekä hankkeen eri vaiheiden aikataulutus.  

 

Maapoliittisilta vaikutuksiltaan voimalaitoksen lakkauttaminen tulevaisuu-

dessa ja alueen kaavoittaminen uudelleen mahdollistaisi esimerkiksi mat-

kailutoiminnan kehittämisen alueella sekä virkistyskäyttöympäristön raken-

tamisen ennallistettavan luonnonuoman lähettyville. Alueen kaavoittaminen 

mahdollistaisi tuottavan elinkeinotoiminnan syntymisen alueelle sekä lisäisi 

kuntalaisten ja matkailijoiden virkistäytymismahdollisuuksia. 

 

Inarin kunnan kalatalousrahasto on talousarviossaan budjetoinut hanketta 

varten 15 000 euroa vuodelle 2020.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus  

1. päättää, että Inarin kunta hakee Lapin ELY-keskukselta avustusta 

15 000 euroa (50 % arvioiduista esiselvityksen kustannuksista) Kirakka-

joen kunnostamisen ja luonnonuoman palauttamismahdollisuuksien sel-

vittämiseksi kalatalousvaikutuksineen 

2. toteaa, että myönteisen avustuspäätöksen toteutuessa kustannusten lop-

puosa 15 000 euroa katetaan Inarin kunnan kalatalousrahaston talousar-

viosta 2020, mikä käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä 

3. ohjeistaa Inergia Oy:tä tukemaan hankkeen selvitystyötä tarpeellisin 

osin. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallintojohtaja  

  Tiedoksi:   kalatalouden kehittämisrahasto, talouspäällikkö,  

  Inergia Oy 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

      puh. 040 594 3253 

  __________ 
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Inarijärvi kansallispuistoksi -adressi 

 

314/11.05.00/2018 

 

KHALL § 264 Hallintojohtaja 

 

 Inarin Luonnonystävät ry. on 7.6.2018 luovuttanut valtuustolle oheisen ad-

ressin. Siinä ehdotetaan Inarin kunnalle, että kunta selvittää Inarijärven kan-

sallispuiston perustamisedellytyksiä eri intressiryhmien kanssa, varaa vuo-

den 2019 talousarvioon määrärahan selvitystyötä varten ja tekee selvitys-

työn pohjalta esityksen Inarijärven kansallispuiston perustamisesta valtio-

neuvostolle.  

 

 Kansallispuistot ovat suuria luonnonsuojelualueita, joiden ensisijaisena teh-

tävänä on turvata luonnon monimuotoisuus sekä antaa ihmisille mahdolli-

suus nauttia ja rentoutua luonnossa. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 11 §:n 

mukaan kansallispuiston perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään lailla ja 

se voidaan perustaa vain valtion omistamalle alueelle. Kansallispuiston pin-

ta-alan on oltava vähintään 1 000 hehtaaria ja alueella on oltava merkitystä 

yleisenä luonnonnähtävyytenä tai muutoin luonnontuntemuksen lisäämisen 

tai yleisen luonnonharrastuksen kannalta.  

 

 Kansallispuistoja hoitaa Metsähallituksen luontopalvelut. Suomessa on yh-

teensä 40 kansallispuistoa, joista Inarin kunnan alueella vuonna 1955 perus-

tettu Lemmenjoen kansallispuisto (2 860 km2), joka on Suomen suurin kan-

sallispuisto sekä osa vuonna 1983 perustettua Urho Kekkosen kansallis-

puistoa (62 km2). Yhteensä Inarin kunnan alueella on erilaisia 

suojelualueita noin 10 948 neliökilometriä eli noin 73 % kunnan maapinta-

alasta. Inarijärven vesialueet, saaret ja osa rannoista kuuluu Natura 2000 -

suojeluohjelmaan. Teknisen johtajan mukaan rantojensuojeluohjelmaan 

sisältyy Inarijärvestä noin 2/3 osaa käsittäen saariston sekä ranta-alueet 

lukuun ottamatta Juutuanvuonoa Pielpaniemen Miesniemen tasalle sekä 

Konesniemen, Nanguniemen ja Nanguvuonon alueita. Lisäksi 

rantojensuojeluohjelma ei koske Nellimin aluetta eikä Vätsärin erämaaksi 

muodostettua Inarijärven koillisosaa. Inarijärven alueen suojelu toteutetaan 

tällä hetkellä maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesilain mukaisesti. 

Ympäristöministeriön mukaan alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan 

seuraavia tavoitteita: 

 alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen 

tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 

 alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen 

tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla. 

 

 Inarijärven oikeusvaikutteinen osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 

vuonna 1994 ja se sai lainvoiman vuonna 1996. Yleiskaavassa saariston 

valtionmaat on osoitettu suojelualueeksi ja valtion omistamat mannerrannat 

pääasiassa MU-alueiksi, joilla metsätaloushakkuita ja muita ympäristöku-

vaa olennaisesti muuttavia toimenpiteitä ei sallita.  
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 Kunnassa on valmisteilla kuntastrategian päivitys ja sen yhteydessä on tul-

lut esille tarve laajaan, koko kuntaa koskevan maapoliittisen ohjelman laati-

minen matkailun ym. elinkeinojen kasvaessa. Kuntaliiton mukaan maapo-

liittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset ta-

voitteet ja periaatteet. Maapoliittisia tavoitteita ovat mm. hyvän ja tavoit-

teellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen, kohtuuhintaisen tonttimaan tar-

jonnan edistäminen ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen. Maapoliit-

tinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitii-

kasta mm. tontin hakijoille, maanomistajille, rakentajille ja päättäjille. 

 

 Lapin liitto valmistelee parhaillaan Pohjois-Lapin maakuntakaavaa 2040. 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntara-

kenteen ja alueiden käytön perusratkaisuista 10 - 20 vuoden ajaksi. 

Mm. Natura-alueet toimivat maakuntakaavassa merkittävänä aluerakenne-

tekijänä. Maakuntakaavassa osoitetut Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, 

erämaa-alueet ja arvokkaat harjualueet tai muiden geologisten muodostu-

mien alueet tukevat luonnon moninaisuuden säilymistä. Voimassa olevassa 

maakuntakaavassa Inarijärven rantojensuojeluohjelman alueet on ositettu 

suojelualueeksi samoin kuin Vätsärin erämaa-alue. 

 

 Kunnanjohtaja  

 

 Inarin kunnan maankäyttöpoliittisen kehittämisen näkökulmasta Inarijärven 

rannoille tai saariin kohdistuva kaavoittaminen ei ole tarpeellista merkittä-

västi nykyisten kyläalueiden ja satama-alueiden ympäristöjen ulkopuolella. 

Erityisesti matkailijoiden ohjaukseen järvellä tulee kuitenkin jatkossa kiin-

nittää entistä parempaa huomiota. Kansallispuistojen kävijämäärät ovat 

vuodesta 2002 kolminkertaistuneet yli 3,17 miljoonaan. Kansallispuisto -

status saattaisi viimeaikaisen merkittävän julkisuuden myötä lisätä erityi-

sesti ulkomaalaisten matkailijoiden itsenäistä liikkumista järvellä, mikä ei 

ole järven kestävän käytön näkökulmasta toivottavaa ja sisältää myös tur-

vallisuusriskejä, etenkin kun matkailun ohjaus vesistö- ja saaristoympäris-

tössä on poikkeuksellisen hankalaa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää, ettei kunta selvitä Inarijärven kansallispuiston pe-

rustamisedellytyksiä. 

 

 Käsittely: 

 Maire Puikko ehdotti, että Inarijärven aarteet -hankkeen yhteydessä selvite-

tään lyhyesti mitä Inarijärven kansallispuisto merkitsisi.  

Puikon ehdotusta ei kannatettu. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Maire Puikko pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.  

 

  Tiedoksi:   Inarin Luonnonystävät ry /puheenjohtaja 
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  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Valitus Ivalon asemakaavan Sudenpolkua koskevasta muutoksesta 

 

260/10.02.03/2018 

 

KHALL § 265 Hallintojohtaja 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx on toimittanut oheisen kirjeen 16.10.2019. Tekninen 

johtaja on keskustellut xxxxxxxxxxx  kanssa ja xxxxxxxxxxxx mukaan hän 

kirjeellä valittaa kunnanhallituksen päätöksestä 5.8.2019 § 191. Kyseinen 

päätös koskee Ivalon asemakaavan muutosta Sudenpolun ympäristössä, 

päätös ohessa. 

 

 Kunnanhallituksen päätöksen 5.8.2019 § 191 pöytäkirja on pidetty yleisesti 

nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi ajalla 

20.8. - 10.9.2019. Päätös on näin ollen saanut lainvoiman 11.9.2019. Oikai-

suvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa. 

 

 xxxxxxxxxxx on suullisesti valittanut, ettei hänelle ole annettu päätöstä tie-

doksi. MRL:n 188 §:n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevan 

päätöksen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on 

kuntalain mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusaika alkaa tästä 

päivästä. Päätös asemakaavan hyväksymisestä on saatettava yleisesti 

tiedoksi niin kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kunnassa. Kun päätös 

on kuntalain mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville, katsotaan kaikkien 

valitukseen oikeutettujen saavan samanaikaisesti tiedon kaavan 

hyväksymisestä. MRA:n 94 §:n mukaan kaavan hyväksymisestä on 

ilmoitettava mm. niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka 

ovat pyytäneet sitä kaavan ollessa nähtävillä ja ilmoittaneet samalla osoit-

teensa. xxxxxxxxxxxxxxx ei ole pyytänyt ilmoitusta kaavan 

hyväksymisestä eikä hän ole jättänyt muistutusta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimus-

ajan kuluessa ja näin ollen oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   Arvo Seurujärvi 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Poikkeamislupahakemus: Morokkajärvi 

 

412/10.03.00.01/2019 

 

KHALL § 266 Tekninen johtaja 

Liite 1 

 Rakennushanke 
 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hakevat poikkeamislupaa 

rakentaakseen 100 k-m² suuruisen omakotitalon, talousrakennuksen, 

saunarakennuksen sekä autotallin omistamalleen tilalle 147-403-15-47. 

Rakennushanke sijoittuu Morokkajärven rannalle. Kartta ohessa 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 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 myöntämi-

sen perusteena.  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Morokkajärven rannalla. 

Tilalla on vanha heikkokuntoinen asumiskelvoton lomarakennus, joka on 

tarkoitus purkaa uudisrakentamisen jälkeen. Hakemuksen kohteena oleva 

tila on talonumeron 15 ainoa palsta Morokkajärven rannalla. Tilalla on 

muunnettua rantaviivaa n. 178 m, joten tilalle muodostuu yksi rantaraken-

nuspaikka. Asemapiirros liitteenä 1. 

 

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

hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla 

annetusta 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 satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 
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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 poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuot-

ta.  

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.  

Päätöksen perustelut 

Poikkeaminen sijoittuu alueelle jolla ei ole olemassa kunnallista kaavaa, ei-

kä sellaista ole vireilläkään. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteita 

eikä johda merkittävään rakentamiseen. Alueella ei ole rakennetun ympäris-

tönsuojeluun liittyviä hankkeita. Emätilamitoituksella 5-7 rakennuspaikkaa 

muunnettua rantaviivakilometriä kohden tilalle muodostuu yksi rantaraken-

nuspaikka. 

 

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

sesti ehdolla, että vanha lomarakennus poistetaan uudisrakentamisen val-

mistuttua. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. 

Lupa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. En-

nen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haetta-

va rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuu-

desta. Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen 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.  
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  Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  

  __________ 

 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

17/2019 668 

 

Kunnanhallitus § 267 04.11.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ivalon koulukeskushankkeen tarjouspalkkion määrittäminen 

 

589/10.03.02/2017 

 

KHALL § 267 Sivistysjohtaja 

 

 Koulukeskushankkeen ohjausryhmä on käsitellyt 29. - 30.10.2019 sähkö-

postikokouksessa koulukeskushankkeen tarjouspalkkiojärjestelmää. Tar-

jouspalkkiolla on tarkoitus saada tarjoajat sitoutumaan kilpailuun ja teke-

mään mahdollisimman hyvä tarjousesitys. Malli on yleisesti käytetty elin-

kaarimallin hankkeissa. 

 

 Koska kyseessä on merkittävä rahallinen päätös, asia toimitetaan kunnan-

hallituksen edelleen ratkaistavaksi. 

 

  Esillä oli kaksi vaihtoehtoista mallia, joista kokouksen päätösesitys on seu-

raava:  

 

 Koulukeskushankkeen ohjausryhmä esittää 30.10.2019 päätöksen kokouk-

sessa sovitusti edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi 4.11.2019 ko-

kouksessa, ja että Ivalon koulukeskushankkeen tarjousvertailussa hyväksy-

tyn tarjouksen jättäneille tarjoajille maksetaan kullekin 100 000 euron 

(alv 0 %) palkkio. Tarjouspalkkiota ei makseta tarjouskilpailun voittaneelle 

tarjoajalle. Tarjouspalkkion lisäksi muita tarjoajien kuluja ei korvata. Tar-

jouspalkkio maksetaan, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja so-

pimukset on allekirjoitettu. Tarjouspalkkio maksetaan kaikille hyväksytty-

jen tarjousten jättäneille toimijoille myös siinä tapauksessa mikäli tilaaja 

päättää keskeyttää hankinnan.  

 

 Silloin tarjouspalkkion määrän suhteen noudatetaan seuraavaa kaavaa: 

1. keskeytys neuvotteluvaiheessa ennen 3. neuvotteluita 0 euroa 

2. keskeytys neuvotteluvaiheessa 3. neuvotteluiden jälkeen 33 000 euroa 

3. keskeytys neuvotteluvaiheen päättymisen jälkeen 66 000 euroa 

4. hyväksytyn tarjouksen jättämisen jälkeen 100 000 euroa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää hyväksyä koulukeskushankkeen ohjausryhmän esi-

tyksen tarjouspalkkiosta. 

 

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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__________ 
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Esitys Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2020 - 2023 

 

460/00.04.01/2019 

 

KHALL § 268 Hallintojohtaja 

 

 Liikuntalain (390/2015) 4 §:n 2 momentin mukaan liikunnan aluehallinto-

tehtävistä vastaavat aluehallintovirastot. Valtioneuvoston asetuksen liikun-

nan edistämisestä (550/2015) 5 §:n mukaan maakunnan liitto asettaa alueel-

lisen liikuntaneuvoston kuultuaan liikunnan eri aloja edustavia yhteisöjä se-

kä liikunnan toimialan merkittäviä yhteistyötahoja. Alueellisen liikuntaneu-

voston toimikausi on neljä vuotta ja sen jäsenten tulee olla perehtyneitä lii-

kuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin. Liikuntaneuvostossa tulee olla 

kattavasti edustettuina liikunnan eri toimialueet, liikunnan kansalaisjärjestöt 

ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat huomioituna.  

 

 Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on mm. 

 antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikunnan ja liikuntapoli-

tiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisista merkittävistä asioista 

 edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden suun-

taisesti 

 antaa lausunto aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishank-

keiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja perustamiskustannuksiin 

myönnettävistä avustuksista sekä 

 suorittaa muut opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliselle liikuntaneu-

vostolle osoittamat tehtävät. 

 

 Lapin liitto pyytää mm. kuntia tekemään esityksen Lapin alueellisen liikun-

taneuvoston jäseniksi ja mahdollisiksi varajäseniksi toimikaudelle 2020 -

 2023. Lapin liitto toivoo, että esityksissä huomioidaan myös sukupuolten 

välisen tasa-arvon vaatimukset ja kielelliset näkökohdat. Lapin liiton 

nimeämispyyntö on ohessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus tekee esityksen Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäse-

neksi ja mahdolliseksi varajäseneksi toimikaudelle 2020 - 2023. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Lapin alueellisen liikuntaneuvoston jäseneksi esitetään yksimielisesti Mervi 

Urpilaista ja mahdolliseksi varajäseneksi Janne Hannolaa toimikaudelle 

2020 - 2023. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

17/2019 671 

 

Kunnanhallitus § 268 04.11.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

17/2019 672 

 

Kunnanhallitus § 269 04.11.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viisaan kasvun Lappi -esiselvityshankkeeseen osallistuminen 

 

446/00.01.05.02/2019 

 

KHALL § 269 Hallintojohtaja 

 

 Lapin liitto on lähettänyt oheisen kirjeen mm. Lapin kunnille, jossa pyyde-

tään sitoutumaan Viisaan kasvun Lappi -esiselvityshankkeeseen. Esiselvi-

tyshankkeen tarkoituksena on suunnitella yhteistyöverkosto ja suuri hanke-

konsortio koskien koko Lapin imagomarkkinointia, brändityötä ja yritysten 

toimintaympäristöjen kehittämistä. Esiselvityshankkeessa suunnitellaan toi-

menpiteitä ainakin kolmeen koriin: Live in Lapland, Learn in Lapland ja 

Kotipesä kuntoon.  

 

 Esiselvityshanke kestää 15 kuukautta ja sen kokonaiskustannukset ovat 

300 000 euroa.Omarahoitusosuus on 60 000 euroa (20 %). Hankkeeseen 

osallistuminen tarkoittaa sitoutumista omarahoitusosuuteen ja osallistumista 

hankkeen työryhmiin tai työpajoihin. Inarin kunnan maksuosuus on 1 000 

euroa. Lisäksi Lapin liitto pyytää nimeämään kunnan yhteyshenkilön hank-

keeseen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää, että kunta sitoutuu Viisaan kasvun Lappi -esiselvi-

tyshankkeeseen ja nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kunnanjohtajan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 

 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

17/2019 673 

 

Kunnanhallitus § 270 04.11.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Korablekk suojelualueen lisääminen osaksi Pasvik-Inari -yhteistyötä 

 

461/11.01.04.00/2019 

 

KHALL § 270 Hallintojohtaja 

 

 Paatsjoen luonnonpuisto ja Murmanskin alueen vastaava ministeriö ovat 

esittäneet Pasvik-Inari luonnonsuojeluyhteistyön ohjausryhmälle, että alu-

eeseen lisättäisiin Korablekkin suojelualue (Korablekk nature park). Kora-

blekkin suojelualue on perustettu vuonna 2017 ja on kooltaan 83,40 km2. 

Tällä hetkellä Pasvik-Inari rajapuistoon kuuluu viisi luonnonsuojelualuetta: 

Vätsärin erämaa-alue, Norjasta Øvre Pasvikin kansallispuisto ja maiseman-

suojelualue sekä Pasvikin luonnonpuisto ja Venäjältä Pasvikin luonnon-

puisto.  

 

 Ohjausryhmässä on sovittu, että ohjausryhmään kuuluvat organisaatiot toi-

mittavat virallisen vastauksen esitykseen 30.11.2019 mennessä. Ohessa on 

englanninkielinen koonti Korablekkin alueesta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää, että Inarin kunta osaltaan hyväksyy esityksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  

  Tiedoksi:  

  Lisätietoja:  

  __________ 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

17/2019 674 

 

Kunnanhallitus § 271 04.11.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kutsuja tilaisuuksiin 

 

11/07.02.02.00/2019 

 

KHALL § 271 Hallintojohtaja 

 

 Murmanskin elinkeinoministeriö kutsuu Inarin delegaation Arktista yh-

teistyötä koskevaan seminaariin 14.11.2019 Murmanskissa. Seminaaris-

sa on puhujana mm. Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.  

Kutsu ja ohjelma seminaariin ohessa. 

 

 Kuolan kunta kutsui ystävyyskuntakokouksessa Inarissa 31.10.2019 

Inarin edustajat Murmanskissa 13.11.2019 järjestämäänsä seminaariin, 

mikä käsittelee arktisen alueen asukkaiden hyvinvointia ja kuntien tar-

joamia palveluja. Inarista pyydettiin seminaariin viiden minuutin eng-

lanninkielinen esitys. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää valita edustajat Murmanskissa 13.11. ja 14.11.2019 

järjestettäviin seminaareihin. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti kumpaankin seminaariin osallistujiksi 

Jari Huotarin ja Toini Sanilan.  

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Toimeksi:  

Tiedoksi:  

Lisätietoja:  

__________ 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

17/2019 675 

 

Kunnanhallitus § 272 04.11.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

KHALL § 272 Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. Valtuuston jälkeen keskustelu 

kuntastrategiasta ja valtuustoryhmiltä toivotaan näkemykset strategiaan. 

Ministeri Paateron vierailu ensi maanantaina, Inarin vanhempainyhdistys 

luovutti adressin kunnanhallituksen tapaamisessa, luvattu selvittää 

tilatarpeet ja mitä tulee maksamaan väistötilat. 

 

 Seuraavat kunnanhallitukset 18.11. klo 9, 2.12., 16.12. ja 20.1.2020. 

 

 Valtuusto 7.11. ja 12.12. 

 

 Anne Tuovila poistui klo 17.42. 

   

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.57 ja antoi sivuilla --- 

olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 



Inarin kunta Pöytäkirja 17/2019 676 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 


