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Valtuusto 

 

Kokousaika 26.02.2020 klo 12:00 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Jäsenet Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. 

 

Muut  Toni K. Laine kunnanjohtaja 

 Mari Palolahti hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 Jaakko Seppänen toimialajohtaja 

 Ilkka Korhonen toimialajohtaja 

 Arto Leppälä toimialajohtaja 

 Roope Portti nuorisovaltuuston edustaja 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Todetaan §:ssä 1. 

 

Asiat 1 - 12 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tanja Sanila ja Toini Sanila. 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Anu Avaskari  Mari Palolahti 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   5.3.2020 

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetään 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 6.3. - 14.4.2020. 
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1 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

VALT  

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 20.2.2020. Kokouskutsu, asialista ja esityslista 

on julkaistu Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 

20.2.2020. 

 

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 Kalle Kuhmonen on työn vuoksi, Ritva Savela 

ja Riitta Näkkäläjärvi henkilökohtaisen syyn vuoksi sekä Toini Sanila 

toisen luottamustehtävän vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat 

pyytäneet kutsumaan varajäsenen tilalleen.  

Puheenjohtaja kutsui  

 Toini Sanilan tilalle Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen 

varajäsenen Reijo Palokankaan ja Kalle Kuhmosen tilalle kolmannen 

varajäsenen Sergei Kp. Fofonoffin toisen varajäsenen esteen vuoksi. 

 Ritva Savelan tilalle SDP:n valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen 

Tapani Pennasen. 

 Riitta Näkkäläjärven tilalle Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 

ensimmäisen varajäsenen Eija Jääskeläisen.  

Päätös: Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 
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Valtuusto  26.02.2020 

 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska 

paikalla oli 27 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista 

oli poissa 4 valtuutettua. 

Puheenjohtaja totesi, että paikalla olivat myöskin kunnanjohtaja Toni K. 

Laine ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Mari Palolahti, toimialajohtajat 

Jaakko Seppänen, Ilkka Korhonen ja Arto Leppälä sekä nuorisovaltuuston 

edustaja Roope Portti.  

 Lisätietoja:             hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214 

__________  
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2 

Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

VALT 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 Tanja Sanila ja 

Toini Sanila. 

 

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 5.3.2020 ja pidetään nähtävänä 6.3 -

 14.4.2020 Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Tanja Sanilan ja 

Jaana Seipiharjun.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Valtuusto § 35 15.06.2017 
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Valtuusto § 54 08.11.2018 

Kunnanhallitus § 208 02.09.2019 

Valtuusto § 35 19.09.2019 

Kunnanhallitus § 3 20.01.2020 

Valtuusto  26.02.2020 

 

 

3 

Tarkastuslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

260/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 175 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 121 §:n mukaan "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallin-

non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakun-

nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja".  

 

 Hallintosäännön 9 §: 

 "Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajä-

sen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei voi olla kuntakonsernin yhteisön pu-

heenjohtaja tai varapuheenjohtaja." 

 

 Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan on säädetty kuntalain 75 §:ssä. 

Sen mukaan vaalikelpoisia eivät ole esim. kunnanhallituksen jäsenen (koh-

ta 1) eikä henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kohta 5). 

Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka on kunnan tai kunnan mää-

räysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa (kohta 4).  

 

 Tarkastuslautakunnan 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. asettaa tarkastuslautakunnan ja valitsee siihen seitsemän jäsentä ja  jo-

kaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee lautakunnan valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

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

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 35 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. asettaa tarkastuslautakunnan ja valitsee siihen seitsemän jäsentä ja jo-

kaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee lautakunnan valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti  

1. tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt:  

 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Aslak Pekkala Markku Harri 

Kalle Kuhmonen Kari Knuutila 

Satu Yliluoma Seppo Hautamäki 

Teuvo Katajamaa Laila Aikio 

Riitta Näkkäläjärvi Eija Jääskeläinen 

Arto Valo Göran Blomster 

Satu Kuha Birit Schenk 

 

1. puheenjohtajaksi Aslak Pekkalan ja varapuheenjohtajaksi Kalle 

Kuhmosen. 

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 97 Hallintojohtaja  

  

  Kuntaan on Seppo Hautamäen puolesta 15.3.2018 ilmoitettu, että hän ei 

henkilökohtaisista syistä kykene hoitamaan kunnallisia luottamustehtäviä, 

joista hänelle on pyydetty eroa.  
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 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 päättää esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää eron Seppo Hautamäelle tarkastuslautakunnan varajäsenyydes-

tä 

2. valitsee Satu Yliluomalle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:  vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697  

  __________ 

 

VALT § 17 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää eron Seppo Hautamäelle tarkastuslautakunnan varajäsenyydes-

tä 

2. valitsee Satu Yliluomalle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Satu Yliluoman henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan va-

littiin yksimielisesti Pekka Roinesalo. 

  

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

  __________  

 

KHALL § 254 vs. hallintojohtaja 
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 Markku Harri on 10.10.2018 toimittanut kuntaan eroilmoituksen tarkastus-

lautakunnan varajäsenyydestä. Hän on tarkastuslautakunnassa Aslak Pekka-

lan henkilökohtainen varajäsen. Perusteena Markku Harri ilmoittaa esteelli-

syyden, koska hän on mm. Saariselän Siula Oy:n hallituksen puheenjohtaja 

sekä Inarin Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja. 

 

 Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole henki-

lö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Markku Harrille ero tarkastuslautakunnan varajäsenyy-

destä 

2. valittavaksi tarkastuslautakuntaan Aslak Pekkalalle henkilökohtainen 

varajäsen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

 

VALT § 54 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Markku Harrille ero tarkastuslautakunnan varajäsenyy-

destä 

2. valittavaksi tarkastuslautakuntaan Aslak Pekkalalle henkilökohtainen 

varajäsen. 

  

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  
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Aslak Pekkalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan va-

littiin yksimielisesti Veikko Väänänen. 

  

  Lisätietoja:  vs. hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  

 

KHALL § 208 Hallintojohtaja 

  

Satu Kuha on 27.8.2019 pyytänyt sähköpostilla eroa tarkastuslautakunnan 

jäsenyydestä, koska hän on palvelussuhteessa kuntaan ajalla 19.8.2019 -

 31.5.2020. 

 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole henki-

lö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 

palveluksessa. Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilö ei menetä vaali-

kelpoisuuttaan, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään 6 kuukauden palve-

lussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luot-

tamustointaan. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Satu Kuha on menettänyt vaalikelpoisuutensa tarkas-

tuslautakuntaan, koska hän on kunnan palveluksessa 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen tarkastuslautakuntaan. 

 

 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 § 35 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 
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1. todettavaksi, että Satu Kuha on menettänyt vaalikelpoisuutensa tarkas-

tuslautakuntaan, koska hän on kunnan palveluksessa 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen tarkastuslautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. 

 

 Kuhan tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti Katja 

Lettinen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  

 

 

KHALL § 3 Hallintojohtaja 

 

 Tarkastuslautakunnan jäsen Teuvo Katajamaa on kuollut, joten hänen tilal-

leen tulee valita tarkastuslautakunnan jäsen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen tarkas-

tuslautakuntaan. 

 

 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 Kunnanhallituksen ehdotus:  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen 

tarkastuslautakuntaan. 
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 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Katajamaan tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti 

Kari Knuutila ja kalle Kuhmoselle varalle Aarre Vilponen. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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4 

Jäsenten nimeäminen ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen ympäristöjaostoon 

 

546/00.00.01.00/2019 

 

KHALL § 7 Hallintojohtaja 

 

 Valtuusto on 22.8.2019 § 30 hyväksynyt Inarin kunnan liittymisen ympäris-

tönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2020 alkaen sekä yhteistoimintaa 

koskevan sopimuksen. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Inarin lisäksi So-

dankylä, Muonio, Enontekiö ja Utsjoki. Isäntäkuntana toimii Sodankylä. 

 

 Sopimuksen mukaan "Yhteistoiminnan järjestämistä varten Sodankylän 

kunnassa (vastuukunnassa) toimii yhteisenä toimielimenä teknisen lauta-

kunnan alainen ympäristöjaosto. Toimielin toimii Sodankylän kunnan orga-

nisaatiossa. Yhteisessä toimielimessä on 7 jäsentä: 2 Inarista, 1 Utsjoelta, 1 

Enontekiöltä, 1 Muoniosta ja 2 Sodankylästä. Sopijakuntien valtuustot ni-

mittävät jäsenensä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen tässä tarkoitet-

tuun yhteiseen toimielimeen." 

 

 Sodankylän valtuusto on 18.12.2019 § 98 päättänyt esittää yhteistoiminta-

alueen kunnille, että ne nimeäisivät sopimuksen mukaiset jäsenet ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet perustettavaan ympäristöjaostoon. Sodankylän 

valtuuston päätös on ohessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeää kaksi jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet perustettavaan ympäristöjaostoon. 

 

 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 Ohessa Sodankylän valtuuston päätös 18.12.2019 § 98. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kaksi jäsentä ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet perustettavaan ympäristöjaostoon. 

 

 Päätös:  
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  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

Kunnanhallitus yksimielisesti nimesi jäseneksi Aslak pekkala ja hänelle 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi jari huotari sekä jäsenenksi toini sanila ja 

hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi miia kärnä. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Lapin liiton maakuntavaltuuston toimikausi 

 

268/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 8 Hallintojohtaja  

  

  Lapin liiton hallitus on lähettänyt kunnille oheisen pöytäkirjan otteen 

12.12.2019.   

 

 Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan kuntalain 15 §:ssä määritellylle toimi-

kaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021. Lapin kuntien edustajainkokous on valinnut 

kokouksessaan 23.8.2017 § 7 nykyisen valtuuston. Päätös on kuitenkin 

muotoiltu niin, että sillä on rajattu maakuntavaltuuston toimikausi vuosiin 

2017 - 2019. Tämä on johtunut olettamuksesta, että kuntayhtymän valtuus-

ton toimikausi olisi päättynyt tuolloin luonnosvaiheessa olleiden maakunta-

lakimuutosten myötä vuoden 2019 lopussa.  

 

 Kuntalain 79 §:n säännökset huomioiden maakuntavaltuuston toimikausi 

jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti 

tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä 

mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edusta-

jainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn 

osalta perussopimuksen vastainen.  

 

 Lapin liiton hallitus päätti kokouksessaan 9.12.2019 § 108 esittää jäsenkun-

tien valtuustoja merkitsemään tiedoksi, että kuntien edustajainkokouksessa 

23.8.2017 § 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maakuntavaltuus-

tolle määritellyn toimikauden osalta. Lisäksi hallitus päätti esittää jäsenkun-

tien valtuustoille, että nämä hyväksyvät maakuntavaltuuston toimikauden 

jatkumisen perussopimuksen mukaisesti kuluvan kuntavaalikauden lop-

puun. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että  

1. valtuusto merkitsee tiedoksi, että Lapin liiton kuntien edustajainkokouk-

sessa 23.8.2017 § 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maa-

kuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta 

2. valtuusto hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perus-

sopimuksen mukaisesti kuluvan kuntavaalikauden loppuun. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

VALT Ohessa Lapin liiton hallituksen päätös 9.12.2019 § 108. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

1. valtuusto merkitsee tiedoksi, että Lapin liiton kuntien edustajainkokouk-

sessa 23.8.2017 § 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maa-

kuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta 

2. valtuusto hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perus-

sopimuksen mukaisesti kuluvan kuntavaalikauden loppuun. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Vuonna 2019 jätetyt aloitteet 

 

32/00.02.00/2020 

 

KHALL § 22 Hallintojohtaja 

 

 Kuntalain 23 §:n mukaan mm. kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle 

aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava 

vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloit-

teet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Inarissa käytäntönä on, että 

kaikki edellisenä vuonna tehdyt aloitteet viedään valtuustolle tiedoksi, 

myös sellaiset aloitteet, jotka eivät kuulu valtuuston toimivaltaan. 

 

 Hallintosäännön 119 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetuilla on oi-

keus tehdä kokouksen lopussa kunnan toimintaa ja hallintoa koskevia kir-

jallisia aloitteita. Kunnanhallituksen ja vuosittain maaliskuun loppuun men-

nessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhalli-

tukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun 

mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimen-

piteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä 

aloitteista on käsitelty loppuun. 

 

 Ohessa on tiedot kuntalaisaloitteista ja valtuutettujen aloitteista sekä niiden 

käsittelyistä vuodelta 2019 sekä sellaiset aloitteet vuodelta 2018, jotka ovat 

olleet kesken 21.2.2019 valtuuston käsitellessä aloitteita edellisellä kerralla. 

Aloitteet on käsitellyt se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä 

päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Vuonna 2019 jätetyistä aloitteista 

yhden kuntalaisaloitteen ja kolmen valtuustoaloitteen käsittely on kesken. 

Lisäksi vuonna 2018 tehty aloite kielistrategian laatimisesta on siltä osin 

kesken, että kielistrategiaa ei ole vielä hyväksytty. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee vuonna 2019 

jätettyjen aloitteiden käsittelyn tiedoksi. 

 

 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 Ohessa on tiedot kuntalaisaloitteista ja valtuutettujen aloitteista sekä niiden 

käsittelyistä. 

 

 Kunnanhallitukselle toimitetusta listasta on puuttunut  keskeneräinen val-

tuustoaloite rajavyöhykkeen kaventamisesta Inarin kunnan alueella.  

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee vuonna 2019 jätettyjen 

aloitteiden käsittelyn tiedoksi. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen kuntalain mukaiseksi 

 

474/00.04.01/2015 

 

KHALL § 310 Hallintojohtaja  

   

 Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous on 28.11.2019 § 12  päättä-

nyt esittää muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyt-

täväksi. Uuden kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan (147 §) kuntien yh-

teistoimintasopimukset, ml. perussopimukset, on saatettava 8. luvussa sää-

detyn mukaisiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.  

 

 Kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset poikkeavat joiltakin osin vuo-

den 1995 kuntalain säännöksistä. Lain 56 §:n mukaan kuntayhtymän perus-

sopimuksessa on aiempien säännösten lisäksi sovittava: 

 mahdollisesta järjestämisvastuun siirtämisestä 

 menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jä-

senkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua so-

pimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta 

 talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkun-

nille. 

 

 Kuntayhtymä on muuttanut perussopimuksen tekstin Kuntaliiton vuonna   2016 antaman perussopimusmallin mukaiseksi. Muutokset on merkitty oheiseen sopimukseen punaisella. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Lapin 

Jätehuolto kuntayhtymän perussopimukseen esitetyt muutokset 

yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin 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 Ohessa Lapin Jätehuolto kuntayhtymän perussopimus, johon muutokset on 

merkitty punaisella. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
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 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Lapin Jätehuolto 

kuntayhtymän perussopimukseen esitetyt muutokset yhtymäkokouksen 

esityksen mukaisesti. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Rajavartiolaitoksen esitys uimahallin käyttöoikeudesta 

 

529/10.03.02/2019 

 

KHALL § 311 Hallintojohtaja 

 

 Kunta ja Rajavartiolaitos ovat neuvotelleet uimahallin tulevaisuudesta kulu-

van vuoden aikana. Senaatti-kiinteistöt on tehnyt hankeselvityksen Rajavar-

tiolaitoksen Ivalon kasarmialueen kehittämisestä vastaamaan nykyisen toi-

minnan tarpeita. Rajavartiolaitos valitsi kaksi suunnitteluratkaisua jatkotar-

kasteluun. Toisessa vaihtoehdossa uimahalli puretaan ja toisessa se perus-

korjataan. 

 

 Rajavartiolaitos ei tarvitse uimahallia toimintaansa, mutta on valmis sen pe-

ruskorjauksen lisävuokrakustannuksiin, mikäli kunta sitoutuu esityksen mu-

kaisella käyttöoikeussopimuksella uimahallirakennuksen uimahallin ja lii-

kuntahallin käyttökorvauksiin 10 vuodeksi. Inarin kunnalle tuleva kustan-

nus määräytyisi käyttöasteen ja Rajavartiolaitokselle tulevan kokonaisvuok-

ran perusteella. Alustava arvio Inarin kunnan käyttökorvauksesta on noin 

287 000 euroa vuodessa. Sopimus alkaisi vuoden 2023 alussa peruskorjauk-

sen valmistuttua. 

 

 Sivistysjohtaja ja vapaa-aikasihteeri ovat selvittäneet vastaavan tasoisen ui-

mahallin käyttökustannuksia, mikäli kunta lähtisi sellaisen itse rakenta-

maan. Hallin rakentamiskustannukset olisivat uimahallin osalta ratkaisuista 

riippuen 5 - 8 miljoonaa euroa. Esimerkkinä laskentaan on käytetty Haapa-

järvelle 2017 valmistunutta uimahallia, jossa on 25 metrin kuntouima-al-

taan lisäksi opetusallas ja terapia-allas. Muita Inarin käyttötarvetta 

vastaavia altaita ei ole vastikään valmistunut. Vuonna 2017 valmistuneen 

uimahallin käyttökustannukset ovat noin 570 000 euroa/vuosi. 

 

 Esimerkiksi Ivalon lukion salin vuokra on 27 000 euroa vuodessa. Kunnan 

intressissä on saada vuokratuksi myös Rajavartiolaitoksen liikuntasali mah-

dollisimman laajoilla käyttöajoilla. Erityinen tarve saliajoille on arkipäivinä 

klo 16 - 20, jolloin lasten ja nuorten urheiluseurojen liikuntaryhmät käyttä-

vät saleja. Rajavartiolaitoksen liikuntasalin käytön mahdollistamisesta tulee 

edelleen keskustella Rajavartiolaitoksen kanssa. Lähtökohtaisesti Rajavar-

tiolaitoksen kiinteistöjohtaja on ilmoittanut, että käytön laajentamiseen 

tuolle ajalle suhtaudutaan myönteisesti.  

 

 Sivistysjohtajan mukaan uimahallin kustannustaso vuoden 2020 talousar-

viossa on noin 100 000 euroa, josta vuokrien osuus on 63 500 euroa ja tulot 

pääsylipuista noin 17 000 euroa. Uimahallilla kirjattiin toimintakautena 

8/2018 - 7/2019 yhteensä 12 583 asiakaskäyntiä ja edellisellä kaudella 

13 462 käyntiä. Käyntien määrä on ollut nousussa viime vuosina. Huomioi-

den uimahallien yleinen kustannustaso, esitetty sopimusmuoto on kunnan 

kannalta kohtuullinen, eikä esimerkiksi oman hallin rakentamista ole kan-
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nattavaa pohtia. Sivistystoimi näkee, että uinti on merkittävä kaikille kunta-

laisille tarjolla oleva hyvinvointia lisäävä liikuntamuoto, jonka arvo koros-

tuu talviaikaan.  

 

 Ohessa on Rajavartiolaitoksen esitys käyttöoikeussopimukseksi. Rajavar-

tiolaiton on toivonut, että kunta tekee ratkaisun uimahallin käyttöoikeudesta 

vuoden loppuun mennessä. Kyseessä on kuitenkin taloudellisesti merkittävä 

pitkäaikainen sitoumus, josta tulee valtuuston päättää.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 

1. kunta sitoutuu Rajavartiolaitoksen esittämään alustavaan uimahallin ja 

liikuntasalin käyttöoikeussopimukseen 10 vuodeksi edellyttäen, että lo-

pullisen käyttöoikeussopimuksen perusteet eivät olennaisesti muutu 

vuosittaisten vuokrakustannusten osalta 

2. se valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään lopullisen käyttöoikeus-

sopimuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 

1. kunta sitoutuu Rajavartiolaitoksen esittämään alustavaan uimahallin ja 

liikuntasalin käyttöoikeussopimukseen 10 vuodeksi edellyttäen, että lo-

pullisen käyttöoikeussopimuksen perusteet eivät olennaisesti muutu 

vuosittaisten vuokrakustannusten osalta  

2. se valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja hyväksymään lopul-

lisen käyttöoikeussopimuksen.    

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuk-

sen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

  

 

VALT Ohessa on Rajavartiolaitoksen esitys käyttöoikeussopimukseksi. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

1. kunta sitoutuu Rajavartiolaitoksen esittämään alustavaan uimahallin ja 

liikuntasalin käyttöoikeussopimukseen 10 vuodeksi edellyttäen, että 
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lopullisen käyttöoikeussopimuksen perusteet eivät olennaisesti muutu 

vuosittaisten vuokrakustannusten osalta  

2. se valtuuttaa kunnanhallituksen neuvottelemaan ja hyväksymään 

lopullisen käyttöoikeussopimuksen.    

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Kaavoituskatsaus vuodelle 2020 

 

16/10.02.07/2020 

 

TEKLTK § 6 Tekninen johtaja 

 

 Teknisessä osastossa on valmistunut kaavoituskatsaus vuodelle 2020.  

 

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

vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja 

lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään 

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

käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä 

vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja 

toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä 

edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.  

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 

tavalla. 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta merkitsee kaavoituskatsauksen tietoon tulleeksi ja 

esittää sen kunnanhallitukselle tiedoksi. 

  

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: kaavasuunnittelija  

 Tiedoksi: kunnanhallitus  

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

  

  _____________ 

 

KHALL § 40 Ohessa Inarin kunnan kaavoituskatsaus 2020. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää merkitä kaavoituskatsauksen 2020 tiedoksi ja esittää 

sen valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

  Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.38 - 17.08. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

1/2020 25 

 

Tekninen lautakunta § 6 22.01.2020 

Kunnanhallitus § 40 24.02.2020 

Valtuusto  26.02.2020 

 

 

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Valtuustolle 

Tiedoksi:  tarkastuslautakunta 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 

 

VALT Asia käsitellään 24.2.2020 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös 

laitetaan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen kokousjär-

jestelmään. 

 

 Ohessa Inarin kunnan kaavoituskatsaus 2020. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää kaavoituskatsauksen 2020 valtuustolle tiedoksi. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto yksimielisesti merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2020.  

  

  Lisätietoja:  tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363  

  __________  
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Ranta-asemakaavan muutos: Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaava 

 

543/10.02.04/2017 

 

TEKLTK § 91 Tekninen johtaja 

 

 Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaava on maanomistajien laatima 

asemakaava, joka on hyväksytty valtuustossa 5.11.2003. Ranta-

asemakaavan yksi maanomistaja on esittänyt ranta-asemakaavan 

muutoksen laatimista tilan 148-408-40-11 liitekartalle rajatulle alueelle. 

Esitys ohessa. 

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan Maanomistaja voi huolehtia 

ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen 

ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan 

ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma. 

  

 Ranta-asemakaavamuutoksen  esittäjä on tilannut muutostyön Seitap 

Oy:ltä, joka on laatinut myös alkuperäisen ranta-asemakaavan. Hakija on 

toimittanut MRL 74 §:n tarkoittaman osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ohessa. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §: Kaavaa laadittaessa tulee riittävän 

aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden 

tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä 

kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske vaikutukseltaan vähäistä 

asemakaavan muutosta.  

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 

mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta 

aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on 

järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. 

Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen 

yhteydessä. Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin 

valtioneuvoston asetuksella. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää  

 1. hyväksyä ranta-asemakaavan muutoksen käynnistämisen tilalle 148-408-

40-11 hakemuksen mukaisesti, 

 2. hyväksyä ranta-asemakaavan muutoksen laatijaksi Seitap Oy:n, 

 3. asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville. 

  

 Päätös:  
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  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

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

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 65 Tekninen johtaja 

 

 Ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen on pidetty 

14.3. - 13.4.2018. Kuulutus ohessa. Valmisteluaineistosta (kaavaluonnos) 

jätetyt lausunnot 2 kpl ja mielipiteet 3 kpl ohessa. Kaavan laatijan vastine 

ohessa. 

 

 Ranta-asemakaavan muutosehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 19.12.2018-

1.2.2019 välisen ajan. Ranta-asemakaavan muutosehdotus ohessa. 

Kaavaselostus ohessa.  Kuulutus ohessa. 

 Kaavaehdotuksesta on jättänyt lausuntonsa Lapin Ely-keskus ja 

Saamelaismuseo Siida. Lausunnot ohessa.  

 Ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta on jätetty kolme muistutusta. 

Muistutukset ohessa. 

 

 Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin ohessa. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavamuutoksen kunnanhallitukselle 

edelleen esitettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: kunnanhallitus  

 Tiedoksi:   

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

  

  _____________ 

 

KHALL § 16  

Liite 5 Ohessa 

 valmisteluvaiheen asiakirjat: 

 kuulutus ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtävillä 

pidosta 

 ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta annetut kannanotot (2 kpl) 

 ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta annetut mielipiteet (3 kpl) 

 kaavan laatijan vastine kannanottoihin ja mielipiteisiin. 
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 ehdotusvaiheen asiakirjat: 

 kuulutus ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä pidosta 

 ranta-asemakaavan muutosehdotus 

 ranta-asemakaavaselostus 

 ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (2 kpl) 

 ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta annetut muistutukset (3 kpl) 

 kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin 

 teknisen johtajan 13.1.2020 antama lisäselvitys asiaan. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

  Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Käsittely:  
 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.40 - 17.10. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Anne Tuovila ehdotti Maire Puikon kannattamana, että  kaavamuutosta ei 

hyväksytä.   

 

 Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus,  

 puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin  

 toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen:  

 Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos  

 "ei" voittaa, on Tuovilan ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväk-

syttiin yksimielisesti.  

    

 Toimitetussa äänestyksessä annettiin 7 ääntä: 4 jaa-ääntä, 2 ei-ääntä,  

 1 tyhjä ääni, poissa 2. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 5. 

   

 Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Anne Tuovila ja Maire Puikko pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävän 

mielipiteensä.   

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

1/2020 29 

 

Tekninen lautakunta § 91 12.12.2017 

Tekninen lautakunta § 65 11.12.2019 

Kunnanhallitus § 16 20.01.2020 

Valtuusto  26.02.2020 

 

 

VALT Liitteenä 2 Nellimvuonon Vuopajan ranta-asemakaavaehdotus. 

Liite 2  

 Ohessa  

 valmisteluvaiheen asiakirjat: 

 kuulutus ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtävillä 

pidosta 

 ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta annetut kannanotot (2 kpl) 

 ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta annetut mielipiteet (3 kpl) 

 kaavan laatijan vastine kannanottoihin ja mielipiteisiin. 

 

 ehdotusvaiheen asiakirjat: 

 kuulutus ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä pidosta 

 ranta-asemakaavaselostus 

 ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (2 kpl) 

 ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta annetut muistutukset (3 kpl) 

 kaavan laatijan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin 

 teknisen johtajan 13.1.2020 antama lisäselvitys asiaan. 

 

 kunnanhallituksen 20.1.2020 § 16 äänestysluettelo. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus: 

Kunnanhallitus esittää ranta-asemakaavamuutoksen valtuuston 

hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Nellimvuonon Vuopajan ranta-

asemakaavan muutoksen.  

    

  Lisätietoja:  tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363  

  __________  
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Sidonnaisuusilmoitukset 

 

TARKLTK § 7 Tarkastuslautakunnan sihteeri 

 

  

 Puheenjohtajan ehdotus: 
 Käydään läpi päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja valtuutetaan 

sidonnaisuusilmoitusten pääkäyttäjä julkaisemaan tiedot kunnan internet-

sivuilla. 

 

 Kaikki sidonnaisuusilmoitukset viedään valtuustolle tiedoksi. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös: 
 Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Sidonnaisuusilmoitukset viedään seuraavaan valtuuston kokoukseen 

tiedoksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Tiedoksi:  Valtuusto 

 

 _________ 

 

VALT Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin 

julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Inarin kunnan hal-

lintosäännön § 73 mukaan  tarkastuslautakunta tuo sidonnaisuusilmoitukset 

tiedoksi valtuustolle kerran vuodessa. Ajantasainen sidonnaisuusrekisteri 

ohessa.  

 

 Tarkastuslautakunnan ehdotus:  
 Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tiedoksi ajantasaiset sidonnaisuusil-

moitukset.   

 

 Päätös:  

  Valtuusto yksimielisesti merkitsi tiedoksi ajantasaiset sidonnaisuusilmoi-

tukset.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

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

 

VALT 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.  

 

 


