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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Valtuusto 
 

Kokousaika 06.06.2019 klo 14:00 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Saapuvilla oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua. 

  

 Poissa oli valtuutetut --- joiden tilalla oli varajäsenet --- . 

 Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. 

 

Muut saapuvilla olleet Toni K. Laine kunnanjohtaja 

 Mari Palolahti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 Jaakko Seppänen toimialajohtaja 

 Ilkka Korhonen toimialajohtaja 

 Arto Leppälä toimialajohtaja 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Todettiin §:ssä --- . 

 

Asiat 16 - 24 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                      

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Harmanen ja Aleksi Kinnunen.  

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Anu Avaskari  Mari Palolahti 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   ---- 2019 

 

Allekirjoitukset 

                            

 -----  -----  

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi ---- 2019. 
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Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

VALT § 16  

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 23.5.2019. Kokouskutsu, asialista ja esityslista 

on julkaistu Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 

23.5.2019. 

 

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

vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

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

ravaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aak-

kosjärjestyksessä. Nimenhuutoluettelo on liitteenä 1. 

 

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

puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varaval-

tuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen."  

Puheenjohtaja ilmoitti, että Janne Hannola ja Miina Seurujärvi ovat matkan 

vuoksi, Aslak Pekkala, Tanja Sanila, Hannu Alenius, Jaana Seipiharju ja 

Anna Roos työn vuoksi, Toini Sanila toisen luottamustehtävän vuoksi sekä 

Ritva Savela henkilökohtaisen syyn vuoksi estyneet saapumasta 

kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan varajäsenen tilalleen. 

  Puheenjohtaja kutsui  

 Janne Hannolan tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen 

varajäsenen Marko Katajamaan, Aslak Pekkalan tilalle kolmannen 

varajäsenen Satu Yliluoman, toisen varajäsenen esteen vuoksi ja Tanja 

Sanilan tilalle seitsemännen varajäsenen Markku Harrin 4. - 6. 

varajäsenten esteiden vuoksi. 

 Toini Sanilan tilalle Keskustan valtuustoryhmän kolmannen varajäsenen 

Sergei Kp. Fofonoffin, 1. - 2. varajäsenten esteiden vuoksi ja Hannu 

Aleniuksen tilalle neljännen varajäsenen Kari Knuutilan. 
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 Jaana Seipiharjun tilalle SDP:n valtuustoryhmän neljännen varajäsenen 

Ensio Mäntykankaan, 1. - 3. varajäsenten esteiden vuoksi. Ritva 

Savelan tilalle ei saatu varajäsentä. 

 

 Todettiin, että Marke Rautiala on paikkakunnalta poismuuton vuoksi 

menettänyt vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin. 

Rautialan eroanomus luottamustehtävistä käsitellään esityslistalla 

toisaalla. 

 

Vasemmiston valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsen Riitta 

Näkkäläjärvi on kutsuttu Rautialan tilalle kokoukseen.  

 

 Miina Seurujärven tilalle Vihreiden valtuustoryhmän toisen varajäsenen 

Emilia Niemisen, ensimmäisen varajäsenen esteen vuoksi ja Anna 

Roosin tilalle kolmannen varajäsenen Kai Jentalan. 

 Päätös:  

Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska 

paikalla oli 26 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista 

oli poissa 9 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. 

  Lisätietoja:           hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

__________  
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Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

VALT § 17 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 Eeva Harmanen ja 

Aleksi Kinnunen. 

 

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 13.6.2019 ja pidetään nähtävänä 14.6. -

 21.7.2019 Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Harmasen ja 

Aleksi Kinnusen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 

1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

 

164/00.00.01.03/2019 

 

KHALL § 136 Hallintojohtaja  

  

 Keskusvaalilautakunta on toimittanut 12.4.2017 valtuustolle oheisen vaali-

lain (563/2015) 95 §:n 2. mom. 2 kohdan mukaisen luettelon valtuutetuiksi 

ja heidän varajäsenikseen valtuustokaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valituista. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon 

valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 171 Hallintojohtaja  

  

  Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 26.5.2017 korjannut kuulutukses-

sa varajäsenten suhdeluvuissa olleet kirjoitusvirheet. Korjattu kuulutus on 

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

jauksella ei ole vaikutusta vaalin tulokseen. 
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 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon 

valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ja merkittäväksi tiedoksi 

kirjoitusvirheen korjauksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

 Lisätietoja:   henkilöstösihteeri-suunnittelija  

      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 31 Ohessa on luettelo valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista val-

tuustokaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon valtuu-

tetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ja merkittäväksi tiedoksi kirjoi-

tusvirheen korjauksen.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 292 Hallintojohtaja  
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 Kati-Susanna Kaisanlahti on toimittanut kuntaan sähköpostitse 23.8.2017 

eronpyynnön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luottamustehtä-

vistä sekä Inarin kunnan varavaltuutetut tehtävästä 28.8.2017 alkaen paik-

kakunnalta poismuuton vuoksi.  

 

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

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

lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.   

 Kaisanlahti on Kokoomuksen valtuustoryhmän 3. varajäsen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi, että  

1. Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakun-

nalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuus-

toon  

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 10. varajäseneksi tulee Markku Harri. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

 

VALT § 52 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että  
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1. Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakun-

nalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuus-

toon  

2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 10. varajäseneksi tulee Markku Harri. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 350 Hallintojohtaja  

   

 Antti-Oskari Kellokumpu on toimittanut kuntaan sähköpostitse 4.10.2017 ja 

Mika Aleksandroff 19.9.2017 eronpyynnön luottamustehtävistä. He pyytä-

vät eroa kaikista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

Kellokumpu ilmoittaa opiskelevansa toisella paikkakunnalla.  

 

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

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

lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.   

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

jäsen. Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee Mika Vikevä-

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

(äänimäärä 4, suhdeluku 50.913). 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että  

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

kelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luotta-

mustoimiin, myös valtuustoon  
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2. Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee Mika Vikeväkor-

va ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

 

KHALL § 375 Hallintojohtaja  

  

  Antti-Oskari Kellokumpu on lähettänyt hallintojohtajalle 24.10.2017 ohei-

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

sähköpostissa on 10.10.2017 hänelle lähettämäni tiedustelu "olethan muut-

tanut pois paikkakunnalta 4.10.2017?". Koska Kellokummun kotikunta on 

edelleen Inari, eron myöntäminen hänelle luottamustoimista ei voi perustua 

kuntalain 71 §:ään.  

 

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

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille".  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi Mika Aleksandroffin menettäneen vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, 

myös valtuustoon 
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2. myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero 

kunnallisista luottamustoimista, myös valtuustosta, sillä perusteella, että 

hän opiskelee toisella paikkakunnalla 

3. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee 

Mika Vikeväkorva ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

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

muksiin luottamustoimista. 

 

 Asia käsitellään 6.11.2017 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös 

laitetaan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen kokouk-

seen. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi Mika Aleksandroffin menettäneen vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, 

myös valtuustoon 

2. myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero 

kunnallisista luottamustoimista, myös valtuustosta, sillä perusteella, että 

hän opiskelee toisella paikkakunnalla 
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3. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 9. varajäseneksi tulee 

Mika Vikeväkorva ja 10. varajäseneksi Jorma Kallio. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 96 Hallintojohtaja  

  

  Kuntaan on Seppo Hautamäen puolesta 15.3.2018 ilmoitettu, että hän ei 

henkilökohtaisista syistä kykene hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä, 

joista hänelle on pyydetty eroa.  

 

 Seppo Hautamäki on Kokoomuksen valtuustoryhmän 6. varajäsen.  

 

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

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille".  

 

 Kokoomuksen viimeisin valtuuston vaalissa mukana ollut (Antti Tapio) ei 

ole Inarin kunnan jäsen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Seppo Hautamäelle hänelle pyydetty ero kunnallisista 

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

ne hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä 

2. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmässä on yhdeksän varajä-

sentä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

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

  __________ 

   

 

VALT § 16 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Seppo Hautamäelle hänelle pyydetty ero kunnallisista 

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

ne hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä 

2. todettavaksi, että Kokoomuksen valtuustoryhmässä on yhdeksän varajä-

sentä. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

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

  __________  

 

KHALL § 114 Hallintojohtaja  

  

 Keskustan valtuustoryhmän viimeinen varajäsen Risto Kössö on muuttanut 

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

vat nousta valtuuston varajäseneksi.  

 

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

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

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.   

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

nettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin 

kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 25 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi Risto Kössön menettäneen 

vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luot-

tamustoimiin, myös valtuustoon. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

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

  __________  

 

KHALL § 203 Hallintojohtaja  

   

  Papu Peltonen on irtisanoutunut sähköpostilla 26.6.2018 valtuustosta ja 

muista kunnan luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. 
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 Papu Peltonen on Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsen.  

 

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

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle."  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Papu Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä ero  

kunnallisista luottamustoimista, myös valtuustosta,  

2. todettavaksi, että valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Lauri 

Titola ja ryhmän viimeiseksi varajäseneksi tulee Matti Luukkonen. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Valtuustolle 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552   

  __________ 

 

VALT § 37 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Papu Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä ero  

kunnallisista luottamustoimista, myös valtuustosta  

2. todettavaksi, että valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Lauri 

Titola ja ryhmän viimeiseksi varajäseneksi tulee Matti Luukkonen. 

 

 Päätös:  
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  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 113 Hallintojohtaja 

 

 Marke Rautiala on toimittanut kuntaan sähköpostitse 3.4.2019 eropyynnön 

luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Marke Rautiala on Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsen. 

 

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

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

lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi, että 

1. Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon 

2. valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Riitta Näkkäläjärvi ja 

ryhmän 4. varajäseneksi nousee Ari Seipiharju. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  
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      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

VALT § 18 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että 

1. Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta pois-

muuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon 

2. valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Riitta Näkkäläjärvi ja 

ryhmän 4. varajäseneksi nousee Ari Seipiharju. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Elinvoimalautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

265/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 180 Hallintojohtaja  

  

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

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

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

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

päättänyt). Kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja lautakunnat valitaan ke-

säkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.  

 

 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnasta on Suo-

men kuntaliitto lähettänyt kuntiin yleiskirjeen 11/2017, joka löytyy linkistä 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-

ja-muiden-toimielinten-valinnat-0. Linkki on lisätty myös sähköiseen ko-

kousjärjestelmään. 

 

 Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnassa on elinvoimalautakunta, johon 

10 §:n mukaan kuuluu 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 

2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

 Elinvoimalautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolaki 

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

valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
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VALT § 40 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle 

henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti  

1. elinvoimalautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Jaana Seipiharju Göran Blomster 

Inka Kangasniemi Anu Avaskari 

Miia Kärnä Hannu Alenius 

Kalle Kuhmonen Toini Sanila 

Tanja Sanila Satu Yliluoma 

Marko Katajamaa Janne Hannola 

Marke Rautiala Ari Seipiharju 

Tapani Pennanen Ritva Savela 

Pekka Roinesalo Juho Niskanen 

 

1. puheenjohtajaksi Jaana Seipiharjun, I varapuheenjohtajaksi Inka 

Kangasniemen ja II varapuheenjohtajaksi Miia Kärnän. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 114 Hallintojohtaja 

 

 Marke Rautiala on toimittanut kuntaan sähköpostitse 3.4.2019 eropyynnön 

luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

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

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

lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. 

 

Marke Rautiala on elinvoimalautakunnan jäsen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen elinvoimalautakuntaan. 
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

  

 

VALT § 19 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen elinvoimalautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

  Rautialan tilalle elinvoimalautakunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti 

Timo Väisänen. 

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Valtuuston vaalilautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

257/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 172 Hallintojohtaja  

  

   Hallintosäännön 112 §;  

 "Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista 

varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 5 jäsentä ja kullakin 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto 

toisin päätä." 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee 

1. valtuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 

varajäsenen  

2. valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle   

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 32 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee 

1. valtuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 

varajäsenen  

2. valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

 

 Päätös:  
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  Valtuusto valitsi yksimielisesti valtuuston vaalilautakuntaan seuraavat  

henkilöt:  

 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Janne Hannola Vesa Pietikäinen 

Kalle Kuhmonen Aleksi Kinnunen 

Kari Tammela Jaana Seipiharju 

Maria Peltonen Marke Rautiala 

Miina Seurujärvi Maire Puikko 

 

 Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Janne Hannola ja varapuheenjohta-

jaksi Kalle Kuhmonen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

KHALL § 204 Hallintojohtaja  

   

  Papu Peltonen on irtisanoutunut sähköpostilla 26.6.2018 valtuustosta ja 

muista kunnan luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. 

 

 Papu (Maria) Peltonen on valtuuston vaalilautakunnan jäsen.  

 

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

syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle."  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Papu (Maria) Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä 

ero valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä   

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen valtuuston vaalilautakuntaan.  

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 
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VALT § 38 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Papu (Maria) Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä 

ero valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä   

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen valtuuston vaalilautakuntaan.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 

 Peltosen tilalle valtuuston vaalilautakuntaan jäseneksi valittiin Eira Oikari-

nen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 115 Hallintojohtaja 

 

 Marke Rautiala on toimittanut kuntaan sähköpostitse 3.4.2019 eropyynnön 

luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

  

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

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

lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. 

 

Marke Rautiala on vaalilautakunnan varajäsen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Eira Oikarisen henkilökohtainen varajäsen 

vaalilautakuntaan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  
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  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

VALT § 20 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Marke Rautiala on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Eira Oikarisen henkilökohtainen varajäsen 

vaalilautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Eira Oikarisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtuuston 

vaalilautakuntaan valittiin yksimielisesti Lauri Titolan. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Omavelkaisen takauksen voimassaolon jatkaminen Kalotin oppimiskeskus -säätiön lainalle 

Pohjolan Osuuspankilta 

 

181/02.05.06.00/2019 

 

KHALL § 112 Talouspäällikkö 

 

 Kunta on vuonna 2009 antanut omavelkaisen takauksen Kalotin oppimis-

keskus -säätiölle Pohjolan Osuuspankilta ottamaansa 212 666 euron lai-

naan. Takauksen yhteydessä säätiöltä on peritty 0,5 %:n takausprovisio. 

Valtuuston päätös on ohessa. 

 

 Pohjolan Osuuspankki on oheisella, 12.4.2019 lähettämällään sähköpostilla 

ilmoittanut kuntaan tarvitsevansa säätiön lainalle takauksen jatkamisen. 

Lainan jäljellä oleva pääoma on pankin ilmoituksen mukaan nyt 111 649,65 

euroa ja lainan viimeinen takaisinmaksupäivä on 31.12.2028. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se jatkaa omavelkaista ta-

kausta Kalotin oppimiskeskus -säätiön Pohjolan Osuuspankilta ottaman lai-

nan jäljellä olevalle 111 649,65 euron pääomalle. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
 Anu Avaskari ja Miia Kärnä poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) asian kä-

sittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö  

      puh. 040 517 5042  

  __________ 

  

 

VALT § 21 Ohessa valtuuston päätös 2.3.2009 § 30.  

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se jatkaa omavelkaista takausta Ka-

lotin oppimiskeskus -säätiön Pohjolan Osuuspankilta ottaman lainan jäljellä 

olevalle 111 649,65 euron pääomalle. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  
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  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Ruokapalvelujen ulkoistaminen 

 

250/00.01.00.01/2019 

 

KHALL § 134 Hallintojohtaja 

 

 Kunnan ruokapalvelut tuottava Ruokapalvelu liikelaitos on alunperin perus-

tettu valtuuston päätöksellä 14.12.2006. Ruokapalvelu liikelaitos tuottaa 

ateria- ja cateringpalveluja kunnan eri hallintoyksiköille Ivalossa, Inarissa 

ja Sevettijärvellä. Liikelaitoksessa työskentelee 17 henkilöä ja lisäksi Inarin 

ja Sevettijärven kouluille ostetaan Inarin Kiinteistöt Oy:ltä keittiötyötunteja 

4 tuntia päivässä. Liikelaitos suunnittelee ja toteuttaa ateriapalvelut, elintar-

vikesopimukset on tehty Lapin sairaanhoitopiirin hankintarenkaan kautta 

pl. tuore leipä, peruna, kasvikset, tuore kala ja poro. Ruokapalvelu 

liikelaitos valmistaa noin 350 000 ateriaa vuodessa.  

 

 Suurimpina haasteina Ruokapalvelu liikelaitoksella on osaavan työvoiman 

saatavuus, asiakastarpeiden muuttuminen ja monipuolistuminen sekä ruoka-

palvelujen kehittäminen. 

 

 Ivalon koulukeskuksen suunnittelussa on huomioitu keskuskeittiön siirty-

minen terveyskeskuksesta uuteen koulukeskukseen. Toimintaympäristön 

muutokset edellyttävät nykyisen toimintamallin kehittämistä asiakasnäkö-

kulmasta taloudelliset ja laadulliset reunaehdot huomioiden. Kehittämistyö 

koskee kaikkia ruokapalvelun osa-alueita kuten uuden tuotantomenetelmän 

valintaa, reseptiikkaa uuteen tuotantomenetelmään ja henkilöstön koulutta-

mista toimintaympäristömuutokseen. Suunnittelutyö vaatii aikaa, osaamista 

ja resursseja. Ruokapalvelu liikelaitoksen johdon resurssit ja osaaminen ei-

vät mahdollista laajamittaisen kehittämistyön läpivientiä omana toimintana.  

 Ruokapalvelujen järjestämistä kunnassa ohjaavat mm. varhaiskasvatuslaki, 

perusopetuslaki, lukiolaki ja sosiaalihuoltolaki. Kunta voi tuottaa järjestä-

misvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen 

muulta palvelun tuottajalta. Kunnan ulkoistaessa sille kuuluvia palveluja 

yksityiselle palveluntuottajalle, palvelujen järjestämisvastuu kuuluu edel-

leen kunnalle. Kunnan hankintoja sääntelee hankintalaki, joka edellyttää 

esim. ruokapalveluja kilpailutettavaksi, mikäli ne ulkoistetaan. 

  

 Ruokapalvelu liikelaitoksessa on kuluvan talven aikana selvitetty mahdolli-

suutta ulkoistaa kunnan ateriapalvelut. Tästä selvityksestä nousi esille, että 

markkinoilla olisi useita kiinnostuneita palveluntarjoajia ateriapalveluiden 

tuottajiksi. Selvityksessä ilmeni myös, että nykyisillä Ruokapalvelu liikelai-

toksen kustannuksilla olisi mahdollista saada modernisoituja ja laaduk-

kaampia ateriapalveluita ulkopuolisen toimijan tuottamana. Ateriapalvelui-

den tuottamiseen erikoistuneilla palveluntarjoajilla on laaja osaajatiimi kai-

kille ateriapalveluiden osa-alueille, jotka vastaavat toiminnan suunnittelusta 

aina tuotannon henkilöstön kouluttamiseen asti.  
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Ptk:n tarkastus 

 

 Ulkopuolisen palveluntuottajan toimiessa kunnan ateriapalveluiden tuotta-

jana, kunnalla on kuitenkin päätäntävaltaa ateriapalveluiden järjestämisessä 

kilpailutuksen, laaditun sopimuksen ja palvelukuvausten kautta.  

 

 Ruokapalvelujen ulkoistamisessa tavoitteina ovat osaamisen turvaaminen, 

tuotantomenetelmien kehittäminen ja uudistaminen, laadun varmistaminen 

sekä kustannusten hillintä. 

 

 Kunnallisen yhteistoimintalain  mukaisesti ennen mahdollista päätöstä liik-

keen luovutuksesta työnantajan on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä 

yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perus-

teista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, 

joita asia koskee.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan ruokapalvelujen ul-

koistamisen kilpailutus käynnistetään. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
 Aleksi Kinnunen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 

 

 Ruokapalvelujohtaja oli paikalla asiantuntijana klo 16.03 - 16.36. Kokous 

keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Timo Väisänen ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Väisäsen ehdotusta ei 

kannatettu. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

   

 

VALT § 22 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ruokapalvelujen ulkoistami-

sen kilpailutus käynnistetään. 

 

 Käsittely: 

 Jari Huotari esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Timo Väisänen 

kannatti. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa valmisteluun. 
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 Päätös:  

  Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa ruokapalvelujen ulkoistamis-asian 

valmisteluun. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Vuoden 2018 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä / 

tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, arviointikertomus 

 

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) 
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 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. 

 

 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 ja alle-

kirjoitti tilinpäätöksen.  

  

  Toimeksi:   tilintarkastaja, kunnanjohtaja 

  Tiedoksi:   talouspäällikkö 

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö  
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      puh. 040 517 5042 

  __________ 

 

KHALL § 133 Hallintojohtaja 

  

 Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 13.5.2019 §:ssä 23 tilintar-

kastuskertomusta, joka on tilinpäätöksen liitteenä, ja §:ssä 25 allekirjoitta-

nut ja jättänyt valtuustolle oheisen arviointikertomuksen.  

  

 Tarkastuslautakunta on 13.5.2019 §:ssä 24 käsitellyt lausuntoa tilintarkas-

tuskertomuksesta valtuustolle. Lautakunnalla ei ole ollut huomautettavaa 

tarkastuskertomukseen, jossa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vas-

tuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018. 

 

Kuntalain 121 §:n 3 mom. mukaan tarkastuslautakunta  " ...antaa valtuustol-

le kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulok-

set. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä".   

 

Kuntalain 113 §:n 1 mom. mukaan "Kunnanhallituksen on saatettava tilin-

päätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi". 

 

Käytäntönä on ollut, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on esitellyt ar-

viointikertomuksen, jonka valtuusto on merkinnyt tiedoksi. 

 

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa valtuustolle lausun-

non toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Käytäntönä on 

ollut, toimialajohtajat ja talouspäällikkö ovat tehneet selvityksen tarkastus-

lautakunnan arviointikertomuksen huomioihin ja kunnanhallitus on sen jäl-

keen antanut selvityksen tarkastuslautakunnalle. Näin voitaneen tehdä nyt-

kin. Asiaa ei ole erikseen käsitelty valtuustossa.  

 

 Ohessa on kopio tilinpäätöksen tilinpäätösmerkintäsivusta, tilintarkastus-

kertomus ja arviointikertomus. Tilinpäätös on nähtävänä sähköisessä ko-

kouksessa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. esittää valtuustolle tilikauden tuloksen 1 629 910,45 euron käsittelyä ti-

linpäätöksen sivulla 124 esitetyn mukaisesti 

2. esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan käsittelyn mukaisesti, että val-

tuusto 

 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 

 hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen  

 myöntää vastuuvapauden kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toi-

mielinten jäsenille ja  tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tili-

kaudelta 1.1. - 31.12.2018 

3. toimittaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. 
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 Kunnanhallitus pyytää johtoryhmältä selvityksen arviointikertomuksessa 

mainituista toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta niin, että 

asia voidaan käsitellä 5.8.2019 pidettävässä kunnanhallituksessa.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

 Toimeksi:  johtoryhmä  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

KHALL § 133 Hallintojohtaja 

  

 Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 13.5.2019 §:ssä 23 tilintar-

kastuskertomusta, joka on tilinpäätöksen liitteenä, ja §:ssä 25 allekirjoitta-

nut ja jättänyt valtuustolle oheisen arviointikertomuksen.  

  

 Tarkastuslautakunta on 13.5.2019 §:ssä 24 käsitellyt lausuntoa tilintarkas-

tuskertomuksesta valtuustolle. Lautakunnalla ei ole ollut huomautettavaa 

tarkastuskertomukseen, jossa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vas-

tuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018. 

 

Kuntalain 121 §:n 3 mom. mukaan tarkastuslautakunta  " ...antaa valtuustol-

le kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulok-

set. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä".   

 

Kuntalain 113 §:n 1 mom. mukaan "Kunnanhallituksen on saatettava tilin-

päätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi". 

 

Käytäntönä on ollut, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on esitellyt ar-

viointikertomuksen, jonka valtuusto on merkinnyt tiedoksi. 

 

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa valtuustolle lausun-

non toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Käytäntönä on 

ollut, toimialajohtajat ja talouspäällikkö ovat tehneet selvityksen tarkastus-

lautakunnan arviointikertomuksen huomioihin ja kunnanhallitus on sen jäl-

keen antanut selvityksen tarkastuslautakunnalle. Näin voitaneen tehdä nyt-

kin. Asiaa ei ole erikseen käsitelty valtuustossa.  
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 Ohessa on kopio tilinpäätöksen tilinpäätösmerkintäsivusta, tilintarkastus-

kertomus ja arviointikertomus. Tilinpäätös on nähtävänä sähköisessä ko-

kouksessa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. esittää valtuustolle tilikauden tuloksen 1 629 910,45 euron käsittelyä ti-

linpäätöksen sivulla 124 esitetyn mukaisesti 

2. esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan käsittelyn mukaisesti, että val-

tuusto 

 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 

 hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen  

 myöntää vastuuvapauden kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toi-

mielinten jäsenille ja  tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tili-

kaudelta 1.1. - 31.12.2018 

3. toimittaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

 Kunnanhallitus pyytää johtoryhmältä selvityksen arviointikertomuksessa 

mainituista toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta niin, että 

asia voidaan käsitellä 5.8.2019 pidettävässä kunnanhallituksessa.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

 Toimeksi:  johtoryhmä  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

VALT § 23 Liitteenä 2 on Inarin kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018. 

Liite 2  

 Ohessa on 

 tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 

 talouspäällikön tekemä yhteenveto vuoden 2018 tilinpäätöksestä. 

 

Kunnanhallituksen ehdotus:  

Kunnanhallitus  

1. esittää valtuustolle tilikauden tuloksen 1 629 910,45 euron käsittelyä 

tilinpäätöksen sivulla 124 esitetyn mukaisesti 

2. esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan käsittelyn mukaisesti, että 

valtuusto 

 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

3/2019 82 

 

Kunnanhallitus § 68 18.03.2019 

Kunnanhallitus § 133 20.05.2019 

Valtuusto § 23 06.06.2019 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen  

 myöntää vastuuvapauden kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille 

toimielinten jäsenille ja  tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 

tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 

3. toimittaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. 

 

Käsittely: 

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Kalle Kuhmonen esitteli 

arviointikertomuksen ja kunnanjohtaja Toni K. Laine esitteli tilinpäätöstä.  

 

Kokoomuksen, keskustan ja vasemmiston valtuustoryhmien puheenjohtajat 

käyttivät ryhmäpuheenvuorot. Valtuusto kävi keskustelun tilinpäätöksestä 

ja arviointikertomuksesta.  

 

Päätös:  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja 

käsitteli arviointikertomuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

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

 

VALT § 24 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."  

 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös  

  

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

olevan muutoksenhakuohjeen.  
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Muutoksenhakuohje 
 

 

 

Muutoksenhakukiellot 
 

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

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät:  

 

 

Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 

 

Pykälät: 
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Kunnallisvalitus 
 

Valitusosoitus 

 

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Valitusoikeus 

 

Päätökseen saa hakea muutosta 

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

välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 

 kunnan jäsen 

 lisäksi kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa. 

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

maankäytöllä on vaikutusta. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on 

toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.  

 

Valitusaika 

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen  

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

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

kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 

saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

 

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

nähtäväksi. 

 

Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen 

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

 

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

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

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 

 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa  

 päätös on muuten lainvastainen. 

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen 

 

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. 

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat: 

 

Postiosoite PL 189, 90101 Oulu 
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Käyntiosoite Isokatu 4, 90100 Oulu 

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksi  029 564 2841 

Puhelin  029 564 2800 

Virka-aika klo 8.00 - 16.15. 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

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

 

Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

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

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

valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

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

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

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

kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

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

alkamisen ajankohdasta 

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

toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.  

Maksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. 

 

Pöytäkirja 

 

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

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00.
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Hallintovalitus 
 

Valitusosoitus 

 

Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Valitusoikeus 

 

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen  

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

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

kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen 

saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

 

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

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

ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. 

 

Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat: 

 

Postiosoite PL 189, 90101 Oulu 

Käyntiosoite Isokatu 4, 90100 Oulu 

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

Faksi  029 564 2841 

Puhelin  029 564 2800 

Virka-aika klo 8.00 - 16.15. 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

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

 

Hallintovalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen  

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

valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 

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

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

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

kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitukseen on liitettävä 

 päätös johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

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

alkamisesta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta 

säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. 

 

Pöytäkirja 
 

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

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

Kunnan kirjaamon aukioloaika klo 9.00 - 15.00. 
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Muu valitus 

 


