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Valtuusto 
 

Kokousaika 22.08.2019 klo 14:00 - 15:23 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Nimenhuudossa saapuvilla oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua. 

  

 Poissa oli valtuutetut Aslak Pekkala ja Miina Seurujärvi joiden tilalla oli va-

rajäsenet Satu Yliluoma ja Kai Jentala. 

 Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. 

 Hannu Alenius saapui kokoukseen klo 14.09 pykälän 28 käsittelyn aikana. 

  

Muut saapuvilla olleet Toni K. Laine kunnanjohtaja 

 Mari Palolahti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 Jaakko Seppänen toimialajohtaja 

 Ilkka Korhonen toimialajohtaja 

 Kari Aalto toimialajohtaja 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Todettiin §:ssä 25. 

 

Asiat 25 - 32 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                      

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inka Kangasniemi ja Kalle Kuhmonen.  

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Anu Avaskari  Mari Palolahti 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   29.8.2019 

 

Allekirjoitukset 

                            

 Inka Kangasniemi  Kalle Kuhmonen  

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 30.8. - 6.10.2019. 
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Valtuusto 
 

Kokousaika  22.08.2019 klo 14:00 - 15:23 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Luettelo käsitellyistä asioista 

 

§ Otsikko Sivu 

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 

26 Pöytäkirjan tarkastaminen 90 

27 Inarin Vuokra-asunnot Oy:n peruskorjauslainojen takaus 91 

28 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen 

ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018 

93 

29 Inarin kunnan elinvoimaohjelma 2019 - 2025 95 

30 Ympäristönsuojeluviranomaisen kuntien välinen yhteistyö 98 

31 Ivalon alueen yleiskaavan kumoaminen Raja-Joosepin alueella 102 

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

asiat 

105 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

VALT § 25  

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

taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il-

moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu 

on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin val-

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

suus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.  

 

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

tävistä asioista ja -ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskut-

sun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 

 

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

teriaali voidaan lähettää sähköisesti. Valtuusto on 15.6.2017 päättänyt, että 

kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen lähetetään sähköisesti 

päätöksessä mainituin poikkeuksin. 

 

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen 

jäsenille ja kunnanjohtajalle 14.8.2019. Kokouskutsu, asialista ja esityslista 

on julkaistu Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 

14.8.2019. 

 

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

vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

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

ravaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aak-

kosjärjestyksessä. Nimenhuutoluettelo on liitteenä 1. 

 

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

puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varaval-

tuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."  

Puheenjohtaja ilmoitti, että Aslak Pekkala ja Miina Seurujärvi ovat työn 

vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan vara-

jäsenen tilalleen.  

  

Puheenjohtaja kutsui  

 Aslak Pekkalan tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän kolmannen vara-

jäsenen Satu Yliluoman, ensimmäisen ja toisen varajäsenen esteen 

vuoksi. 

 Miina Seurujärven tilalle Vihreiden valtuustoryhmän kolmannen 

varajäsenen Kai Jentalan, ensimmäisen ja toisen varajäsenen esteen 

vuoksi. 

 

Päätös:  

Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 
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Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska pai-

kalla oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista oli 

poissa 3 valtuutettua.  

  

Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli myöskin kunnanjohtaja Toni K. Laine 

ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Mari Palolahti sekä toimialajohtajat 

Jaakko Seppänen, Ilkka Korhonen ja Kari Aalto. 

 

Hannu Alenius saapui kokoukseen pykälän 28 käsittelyn aikana klo 14.09, 

jonka jälkeen paikalla oli 27 valtuutettua. 

  

Lisätietoja:              hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

__________  
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Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

VALT § 26 Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-

tämällä tavalla. Valtuusto on valinnut kaksi valtuutettua pöytäkirjantarkas-

tajiksi.  

 

 Valtuusto valinnee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän ko-

kouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Inka Kangasniemi 

ja Kalle Kuhmonen. 

 

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

osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietover-

kossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

 

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 29.8.2019 ja pidetään nähtävänä 30.8. -

 6.10.2019 Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Inka Kangasniemen 

ja Kalle Kuhmosen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Inarin Vuokra-asunnot Oy:n peruskorjauslainojen takaus 

 

315/02.05.06.00/2019 

 

KHALL § 185 Talouspäällikkö 

  

 Inarin Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Sampo Kirjarinta on toimitta-

nut kuntaan 28.6.2019 oheisen kirjeen, jossa yhtiö pyytää kunnalta omavel-

kaista takausta yhteensä 2,85 milj. euron lainoille. Lainat ovat Saajokuja 1, 

Kittilän ratsutie 11 ja Jokostie 14 rivitalojen peruskorjausta varten. 

 

 Vuokra-asunnot Oy kilpailuttaa lainat heinäkuun 2019 alussa. Kohteiden 

rakennustyöt on aloitettu toukokuussa 2019 ja ne arvioidaan valmistuvan 

lokakuun 2019 loppuun mennessä. 

 

 Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun va-

kuuden antamisesta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää antaa Inarin Vuokra-

asunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen yhteensä 2,85 milj. euron lainoille 

Saajokuja 1, Kittilän ratsutie 11 ja Jokostie 14 rivitalojen peruskorjausta 

varten. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö  

      puh. 040 517 5042 

  __________ 

 

VALT § 27 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää antaa Inarin Vuokra-

asunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen yhteensä 2,85 milj. euron lainoille 

Saajokuja 1, Kittilän ratsutie 11 ja Jokostie 14 rivitalojen peruskorjausta 

varten. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2018 

 

271/00.04.01/2019 

 

KHALL § 146 Hallintojohtaja  

  

  Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän kehittämispäällikkö on 

toimittanut kuntaan 27.5.2019 päiväämänsä seuraavanlaisen kirjeen: 

 

 "Kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan valtuustot päättävät tarkas-

tuslautakunnan ehdotuksesta vastuuvapaudesta. 

 

 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tilintarkastaja ja tarkastuslauta-

kunta ovat käsitelleet kuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2018 ja esittävät 

tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän 

hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille." 

 

 Jäsenkunnan kunnanhallituksen on kuntalain 39 §:n mukaisesti valmistelta-

va asiat valtuustolle kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmistelun ja eh-

dotusten pohjalta. 

 

 Ohessa tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja 

kopio tasekirjasta vuodelta 2018. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy tilinpäätöksen 

ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018. 

  

 Käsittely: 

 Jari Huotari, Hannu Alenius ja Anu Avaskari poistuivat esteellisinä 

(yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

 

Puheenjohtajana toimi tämän asian ajan II varapuheenjohtaja Timo 

Väisänen.  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta 17.6.2019 kunnanhallituksen 

kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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VALT § 28 Ohessa tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja 

kopio tasekirjasta vuodelta 2018. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se osaltaan hyväksyy tilinpäätöksen 

ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018. 

 

 Käsittely: 

 Hannu Alenius saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 14.09. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Valtuusto § 29 22.08.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan elinvoimaohjelma 2019 - 2025 

 

510/14.00.01/2018 

 

EVLTK § 28 Kehittämiskoordinaattori 

 

 Elinvoimalautakunta (myöh. evltk) päätti kokouksessaan 11.9.2017 § 31 

kutsua kunnanhallitus ja elinvoimalautakunta yhteiseen strategiatyöpajaan, 

joka pidettiin 10.11.2017. Sen jälkeen evltk päätti aloittaa varsinaisen 

elinvoimaohjelman tekemisen. Toinen seminaari pidettiin 24.4.2019, johon 

oli kutsuttu em. lisäksi hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja, lautakuntien 

puheenjohtajat sekä Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n markkinointijohtaja ja 

hallituksen puheenjohtaja. Evltk valitsi kokouksessaan 7.5.2018 § 28 

pienemmän työryhmän (elinvoimalautakunnasta viisi jäsentä) työstämään 

ohjelmaa eteenpäin yhdessä Nordican toimihenkilöiden kanssa. Uusi ryhmä 

kokoontui 4.6.2018 ja 18.9.2018. Evltk:n kokouksen 8.10.2018 § 42 

päätöksen mukaan hankittiin ulkopuolinen fasilitoija ja järjestettiin lisää 

työpajoja. Fasilitoijaksi valitun FCG Oy:n vetämänä työpajat pidettiin 

7.2.2019, 14.3.2019 ja 11.4.2019. Em. työpajoissa oli kutsuttuna 

perustyöryhmän jäsenten lisäksi yrittäjien ja sidosryhmien edustajia sekä 

lautakuntien puheenjohtajat ja kunnan toimialajohtajat. Nordica toteutti 

omana työnä 24 yrittäjän haastattelun kevään 2019 aikana. Haastattelun 

tuloksia hyödynnettiin elinvoimaohjelmassa. Elinvoimaohjelma valmistui 

suunnitelman mukaan 30.4.2019 mennessä, jonka jälkeen alkoi ohjelman 

hyväksymiskierrokset.  

 

 Inarin elinvoimaohjelman painopisteiksi valikoitui aiemmin 

elinvoimaohjelmatyön pohjalta kirkastetut kärjet: Yrittäjän Inari, 

Saavutettava Inari ja Arktinen Inari. Valituilla painopisteillä korostetaan 

tahtotilaa toimia yritysmyönteisesti, edistää Inarin saavutettavuutta 

ulkoisesti ja kunnan alueen sisällä sekä vahvistaa Inarin arktisia 

erityispiirteitä. Jokainen painopiste on purettu tarkemmiksi tavoitteiksi, 

toimenpiteiksi ja mittareiksi. Elinvoimaohjelma on liitteineen 32-sivuinen. 

 

 Kokonaisuus liittyy Inarin kunnalle tehtävään uuteen kuntastrategiaan, 

jossa tullaan laajemmin käsittelemään tästä ohjelmasta poisjätettyjä 

hyvinvoinnin näkökulmia. 

 

 Jatkotyöstämistä ajatellen Inarin kunnan elinvoimaohjelmassa runsaat 100 

toimenpidettä. Prosessin jatkotoimenpiteinä tulevat olemaan toimenpiteiden 

vastuuttaminen, aikatauluttaminen ja vuosittainen budjetointi. Osa 

ohjelman toimenpiteistä kuuluu kunnan muiden toimialojen, yhtiöiden ja 

lautakuntien kuin elinvoimalautakunnan tai Nordican päätettäviksi. 

 

 Elinvoimaohjelma ja yrittäjähaastattelun kooste ohessa.  

 

 Elinkeinojohtajan ehdotus: 
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 Elinvoimalautakunta 

 1. käy keskustelua Inarin kunnan elinvoimaohjelman 2019-2025 sisällöstä 

ja tekee tarvittavat muutokset 

 2. hyväksyy Inarin kunnan elinvoimaohjelman omalta osaltaan 

 3. toimittaa elinvoimaohjelman edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston 

hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös: 
 Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti elinkeinojohtajan ehdotuksen. 

 

 Anu Avaskari saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 

16.24. Kokoustauko pidettiin tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon 

jälkeen klo 17.45-17.54. 

 

 Toimeksi: kehittämiskoordinaattori 

 Tiedoksi: kunnanhallitus 

 Lisätietoja: elinkeinojohtaja Samuli Mikkola, puh. 040 635 9101 

 __________ 

 

KHALL § 145 Ohessa Inarin kunnan elinvoimaohjelma 2019 - 2025 sekä kooste yrittäjien 

haastatteluista. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen Inarin kunnan elinvoimaohjelman 

2019 - 2025 ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.   

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214    

  __________ 

 

VALT § 29 Ohessa Inarin kunnan elinvoimaohjelma 2019 - 2025 sekä kooste yrittäjien 

haastatteluista. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää oheisen Inarin kunnan elinvoimaohjelman 2019 -

 2025 valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Käsittely: 
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 Elinkeinojohtaja Samuli Mikkola esitteli elinvoimaohjelmaa valtuustolle 

klo 14.16 - 15.10. Kokous keskeytettiin esittelyn ajaksi.  

 

Elinvoimaohjelmaan esitettiin seuraavat muutokset: 

s. 24:  taulukon Mittarit sarakeotsikosta "Lähtötaso" poistetaan vuosiluku ja            

luvuista vain viimeinen tummennetaan selkeyden vuoksi.  

s. 27:  liitteen 1. otsikko muutetaan muotoon "Inarin kuntaan suuntautunut  

          kumulatiivinen nettomuutto vuosina 2004 - 2017." 

s. 29:  liitteeseen 3. Inarin työpaikat toimialan mukaan lisätään Inarin 

          kohdalle %-tietojen lisäksi lukumäärät. Lisäksi taulukkoon eritellään  

          Porotalous mikäli tiedot ovat saatavilla. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Inarin kunnan elinvoimaohjelman 2019 -

 2025 käsittelyssä mainituin muutoksin.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Ympäristönsuojeluviranomaisen kuntien välinen yhteistyö 

 

353/01.01.01.01/2018, 158/00.04.01/2019 

 

SOTELTK § 32 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

Kuntaliitto on 3.10.2017 julkaisemassaan yleiskirjeessä kannustanut kuntia 

yhteistyöhön viranomaistehtävien hoidossa. Kuntaliitto kannustaa pieniä 

kuntia riittävän asiantuntemuksen, erikoistumismahdollisuuksien ja 

palvelutarjonnan turvaamiseksi hakeutumaan vapaaehtoiseen kuntalain 

tarkoittamaan kuntayhteistyöhön ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien 

hoitamisessa.  

 

Kuntaliiton julkaisemat hallintokyselyt osoittavat, että ympäristönsuojelun 

viranomaistehtäviä hoidetaan hyvin vaihtelevan kokoisissa 

toimintayksiköissä ja vaihtelevalla osaamis- ja koulutuspohjalla. 

Ympäristönsuojeluviranomaisyksiköitä on arviolta koko maassa 150-175 

kpl ja yksiköissä työskentelee keskimäärin 5,2 henkilöä (mediaani 3 

henkilöä). Ympäristönsuojelussa jo lähes puolet kunnista hoitaa tehtävää 

useamman kunnan yhteistyönä.  

 

Ympäristönsuojelun tehtäviä koskeva lainsäädäntö lisääntyy ja uudistuu 

kiivaalla tahdilla. Muutosten valossa yhteistyön ja asiantuntemuksen 

laajentamisen tarpeet tullevat korostumaan entisestään. Kuntalaisten ja 

toiminnanharjoittajien vaatimukset ympäristönsuojelun 

viranomaistoimintoja kohtaan ovat niin ikään kasvaneet, ja elinympäristöä 

koskevat päätökset ovat entistä keskeisemmällä sijalla kunnan 

päätöksenteossa ja merkittäviä kunnan elinvoiman edistämisessä. Tehtävien 

laadukas hoitaminen vaatii monipuolista osaamista ja mahdollisuutta tarjota 

palveluita nopeallakin tempolla hankkeiden edetessä. Samalla tulee 

huolehtia viranomaisen riippumattomuudesta ja estää asioiden 

henkilöityminen. Muutoksiin vastaaminen edellyttää yhteistyötä ja 

osaamisen laajentamista.  

 

Kuntalain (410/2015) 49 §:n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla 

hoitaa tehtäviään yhdessä. Kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan 

muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus 

viranomaistehtävän hoitamisesta ja kuntayhtymä. 

 

Inarin kunta on kunnanhallituksen päätöksen (76 §/2019) mukaisesti  

neuvotellut 8.5.2019 Sodankylän kunnan kanssa mahdollisuudesta liittyä 

Sodankylän ja Muonion välisen yhteistoimintasopimuksen piiriin. Koska 

Inarin ja Utsjoen kunnilla on voimassa oleva sopimus ympäristönsuojelun 

tehtävien yhteisestä järjestämisestä, on Sodankylän kunta neuvotellut myös 

Utsjoen kunnan kanssa halukkuudesta liittyä yhteistoimintasopimuksen 

piiriin. 
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  Inarin ja Utsjoen lisäksi Enontekiön kunta on myös ilmaissut halukkuutensa 

liittyä Sodankylän ja Muonion välistä yhteistoiminta-aluetta koskevan 

yhteistoimintasopimuksen piiriin. Sodankylän ja Muonion kuntien välisen 

sopimuksen mukaan yhteistoimintasopimuksen piiriin voi liittyä myös muita 

kuntia. Järjestely edellyttää sopimuskuntien näin täydennettyä sopimusta. 

Sopimuksen muuttaminen edellyttää myös kaikkien sopijakuntien 

yhtäpitäviä päätöksiä.  

 

Kuntalaki 51 §:n mukaan: "Kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman 

kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa 

tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. 

Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen 

jäsenistä. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jokaisella kunnalla on 

toimielimessä vähintään yksi kunnan valitsema jäsen." 

 

  Yhteistoiminta Inarin, Enontekiön, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kuntien 

välillä olisi mahdollista aloittaa 1.1.2020. Sopimuksen tarkoituksena on 

varmistaa samantasoiset ja kustannustehokkaat palvelut kaikissa 

sopijakunnissa. Liitteenä olevan sopimusluonnoksen on  valmistellut 

Sodankylän kunnan ympäristöpäällikkö Teresa Ojala Sodankylän ja 

Muonion välisen sopimuksen pohjalta (Liite 1). Sodankylän ja Muonion 

välinen sopimus on puolestaan laadittu Kuntaliiton mallisopimuspohjien 

perusteella (Kuntaliiton yleiskirje 3.10.2017) . Sopimusluonnoksen 

valmisteluun on Inarin kunnasta osallistunut ympäristöyksikön johtaja 

Minna Saramo.  

 

  Koska yhteistoiminta-alueessa on mukana useita kuntia, on luonnoksessa 

huomioitu mm. kustannusjaon periaatteita, jaoston jäsenten määräytyminen 

sekä jaoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta päättäminen. 

Laajentuvan alueen myötä myös henkilöstöresurssien tarve kasvaa. 

Tarkoituksena on, että henkilöstöön kuuluisi ympäristöpäällikkö ja kolme 

ympäristötarkastajaa sekä lisäksi Sodankylässä olisivat tarvittavat sihteeri- / 

hallintopalvelut.  Sihteeri- / hallintopalveluiden tarpeen on arvioitu olevan 

noin 0,4 htv. Sodankylä vastuukuntana perustaisi uudet tarvittavat virat. 

 

  Henkilöstöstä ympäristöpäällikkö ja 1 ympäristötarkastaja sijoittuisivat 

Sodankylään, 1 ympäristötarkastaja Inarin kuntaan ja 1 ympäristötarkastaja 

joko Muonion tai Enontekiön kuntaan (Liite 2). Kaikissa kunnissa säilyisi 

toimipiste. Alustava kustannusarvio ja esitys kustannusten jaosta ovat 

esityksen liitteenä (Liite 3 ja 4). 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen 

perustamisen Sodankylän, Muonion, Utsjoen ja Enontekiön kunnan 

kanssa, 
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2. hyväksyy osaltaan sopimuksenluonnoksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja    terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

KHALL § 179 Hallintojohtaja 

 

 Kunnanhallitus on 18.3.2019 § 76 päättänyt aloittaa neuvottelut Sodankylän 

kunnan kanssa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoiminta-

alueen perustamisesta. Neuvotteluissa on todettu, että tässä vaiheessa esite-

tään vain ympäristönsuojelun yhteistoiminta-aluetta. Sodankylällä ja Muo-

niolla on jo toiminnassa ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue. Inarin 

kunnalla on voimassa oleva sopimus Utsjoen kunnan kanssa ympäristönter-

veydenhuollon yhteistoiminnasta, johon kuuluu myös ympäristönsuojelu. 

Nyt valmistelussa olevaan yhteistoiminta-alueeseen liittymiseen ovat il-

maisseet halukkuutensa myös Utsjoen kunta ja Enontekiön kunta. 

 

 Ohessa on sopimusluonnos yhteistoiminnasta, laskelma kustannusjaosta, 

alustava talousarvio sekä henkilöstösuunnitelma. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. esittää valtuustolle, että se hyväksyy Inarin kunnan liittymisen esitet-

tyyn ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2020 alkaen 

2. hyväksyä osaltaan sopimusluonnoksen yhteistoiminnasta ja esittää sen 

valtuustolle hyväksyttäväksi 

3. valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen, 

mikäli valtuusto sen hyväksyy. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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VALT § 30 Ohessa on sopimusluonnos yhteistoiminnasta, laskelma kustannusjaosta, 

alustava talousarvio sekä henkilöstösuunnitelma. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. että se hyväksyy Inarin kunnan liittymisen esitettyyn 

ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2020 alkaen 

2. hyväksyttäväksi sopimusluonnoksen yhteistoiminnasta. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Ivalon alueen yleiskaavan kumoaminen Raja-Joosepin alueella 

 

415/10.02.02/2018 

 

KHALL § 242 Tekninen johtaja 

Liite 1 

 Raja-Joosepin raja-aseman toimintaedellytysten parantamiseen liittyy 

maantie 91 parantaminen Raja-Joosepin raja-aseman kohdalla. Raja-

Joosepin raja-asema on osoitettu oikeusvaikutteisessa Ivalon alueen 

yleiskaavassa merkinnällä E-2 nykyisen raja-aseman ympäristöön. 

 

 Vireillä olevassa suunnitelmassa raja-aseman edellyttämät liikennealueet 

maantiellä 91 sijoittuvat n. 1 km valtakunnan rajasta yleiskaavassa osoite-

tun E-2 alueen ulkopuolelle.  

 

 Voimassa olevan maantielain 17 §:n 2 momentin mukaan tiesuunnitelmaa 

ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa. Tilanteen korjaamiseksi 

on olemassa kolme vaihtoehtoa: 

  

 1. Kumotaan oikeusvaikutteinen yleiskaava tarvittavilta osin. 

 2. Muutetaan yleiskaavaa tiesuunnitelman mukaiseksi. 

 3. Laaditaan tarvittaville osille tiesuunnitelman mukainen asemakaava. 

 

 Edellä kerrotuista vaihtoehdoista kaavaratkaisut ovat hitaita ja ne voidaan 

tehdä vasta tiesuunnitelman valmistuttua. Helpoin ja käytännöllisin tapa on 

kumota Ivalon alueen yleiskaava tarvittavilta osin. Kartta liitteenä 1. 

 

 MRL:n mukaisen kaavan kumoamisessa on kysymys kaavamuutoksesta, jo-

ka tulee käsitellä MRL:n 8 luvun säädösten mukaisesti. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää käynnistää Ivalon alueen yleiskaavan kaavamuutok-

sen, jonka tavoitteena on yleiskaavan kumoaminen Raja-Joosepin raja-ase-

man alueelta.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   tekninen osasto / kaavasuunnittelija,  

  suunnitteluavustaja 

  Tiedoksi:   tekninen johtaja 

  Lisätietoja:  tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 
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KHALL § 175  

 Kaavoitusinsinööri vt. 

 

 Ivalon alueen yleiskaavan osittaista kumoamista Raja-Joosepin alueella 

koskeva kumoaminen on kuulutettu vireille 7.11.2018 samanaikaisesti osal-

listumis- ja arviointisuunnitelman kanssa. Kumoamista koskeva valmistelu-

aineisto oli yleisesti nähtävillä 6.2. - 8.3.2019. Valmisteluaineistosta saatiin 

kannanotto ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Saamelaismuseo Siidalta sekä 

Lapin paliskunnalta. Kannanotot ohessa. 

 Kaavaluonnoksesta saatujen kannanottojen pohjalta on laadittu kaavaehdo-

tus. Kaavaehdotus ja kaavaselostus ohessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää asettaa Ivalon alueen yleiskaavan osittaista kumoa-

mista Raja-Joosepin alueella koskevan kaavaehdotuksen yleisesti nähtävil-

le. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   vt. kaavoitusinsinööri, vs. kaavasuunnittelija 

  Lisätietoja:   vt. kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen, 

   puh. 040 621 3823 

  __________ 

 

KHALL § 202 Kaavoitusinsinööri vt. 

 

 Ivalon alueen yleiskaavan kumoamista koskeva kaavaehdotus on ollut ylei-

sesti nähtävillä 26.6. - 26.7.2019 välisen ajan. Yleiskaavaehdotuksesta on 

pyydetty lausuntoa Lapin ELY-keskukselta, Lapin rajavartiolaitokselta, La-

pin liitolta, Saamelaismuseo Siidalta, Inarin kunnan ympäristöyksiköltä ja 

rakennusvalvonnalta, Tullilta, Tunturiverkko Oy:lta, Inarin Lapin Vesi 

Oy:lta, Saamelaiskäräjiltä, Inarin luonnonystävät ry:ltä, Lapin 

paliskunnalta, Metsähallitukselta, Senaatti-kiinteistöiltä ja Sodankylän 

kunnalta.  

 

 Nähtävilläoloaikana yleiskaavan ehdotuksesta lausunnon antoivat Lapin 

ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin rajavartiolaitos, Tulli, Saamelaismuseo Sii-

da, Lapin paliskunta ja kunnan ympäristöyksikkö. Kaavaehdotuksesta ei jä-

tetty muistutuksia.  

 

 Ohessa kaavaehdotus, kaavaselostus, annetut lausunnot sekä niihin laaditut 

vastineet. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
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 Kunnanhallitus päättää esittää Ivalon alueen yleiskaavan osittaista kumoa-

mista valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Valtuustolle 

Lisätietoja:  vt. kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen, 

  puh. 040 621 3823 

__________ 

 

VALT § 31 Liitteenä 2 kaavaehdotus. 

Liite 2 Ohessa kaavaselostus, annetut lausunnot sekä niihin laaditut vastineet. 

 

 Asia käsitellään 19.8.2019 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös 

laitetaan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen kokousjär-

jestelmään. 

 

Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää Ivalon alueen yleiskaavan osittaista kumoamista val-

tuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

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

 

VALT § 32 Kuntalain 95 §:n 2. momentti on seuraava:  

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

vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, pää-

tös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.” 

 

Kuntalain 93 § on seuraava:  

"Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun 

ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä 

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

tu tarkastuslautakunta on valmistellut."  

 

 Puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava valtuuston kokous pidetään 19.9.2019 

klo 14.00 alkaen. 

 ________ 

 

 

 

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 15.23 ja antoi sivuilla  

105 - 107 olevan muutoksenhakuohjeen.  
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