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Kunnanhallitus 
 

Kokousaika 06.04.2020 klo 16:00-20.10 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Jäsenet Jäsen  

 Jari Huotari, puheenjohtaja  

 Hannu Alenius, I varapuheenjohtaja   

 Timo Väisänen, II varapuheenjohtaja    

 Kari Akujärvi  

 Janne Hannola   

 Miia Kärnä   

 Maire Puikko  

 Jaana Seipiharju   

 Eeva Harmanen, varajäsen, etäyhteydellä 

 

Poissa:  Anne Tuovila 

  

Muut  Anu Avaskari, valtuuston puheenjohtaja 

 Toini Sanila, valtuuston I varapuheenjohtaja 

 Kari Tammela, valtuuston II varapuheenjohtaja 

 Toni K. Laine, kunnanjohtaja, esittelijä  

 Mari Palolahti, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 Anssi Akujärvi, atk-päällikkö, tekninen sihteeri 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 1.4.2020. 

 

Asiat 60 - 76 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                      

 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jaana Seipiharju ja Anne Tuovila. 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Jari Huotari Mari Palolahti 

 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   20.4.2020 

 

 

 

Pöytäkirja pidetään 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 21.4  - 12.5.2020. 
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Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

12/00.01.02/2020 

 

KHALL  

Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

Ilmoitusasiat on nähtävillä kokoushuoneessa. 

 

Tiedoksi: 

 Johtoryhmän muistio 10.3.2020. 

 EN; Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus; 

ministerikomitean Suomea koskevat päätelmät ja suositukset. 

 EN; Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen 

peruskirja; Suomen väliraportti välittömiä toimenpiteitä edellyttävien 

suositusten täytöntöönpanosta.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 

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

mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan  

2. muut luetellut asiat. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

Lisätietoja:    kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

    puh. 040 594 3253,  

    hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214  

__________ 

 

 

Ennen tämän pykälän käsittelyä kuultiin Inarin yrittäjien puheenjohtaja 

Nina Hindströmiä etänä klo 16-16.26 
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61 

Kutsuja tilaisuuksiin 

 

11/07.02.02.00/2020 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

Lapin liiton järjestämä "Päättäjänä poikkeusoloissa" - verkkotapaaminen 

tiistaina 7.4. kello 12. Puheenjohtajana toimii kansanedustaja Markus Lohi.  

Tilaisuuden ohjelma ohessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että valtuutetut voivat osallistua Päättäjänä poik-

keusoloissa -verkkotapaamiseen etänä. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 

Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

Tiedoksi:    valtuutetut 

Lisätietoja:    hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214 

__________ 
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62 

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen valituista ajalle 

1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

 

164/00.00.01.03/2019, 382/00.00.00.00/2016, 488/00.00.01.03/2019, 164/00.00.01.03/2020 

 

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  
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  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. 

 

 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:  
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  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 292 Hallintojohtaja  

   

 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.  
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

 

VALT § 52 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus 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. 

 

 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.  
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 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  

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  

  __________ 
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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 

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. 
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  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 

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  
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Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

  

  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. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

  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-

lön menettäessä vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-

mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

 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. 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

5/2020 15 

 

Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

 

 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  



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

2. todettavaksi, että valtuuston Vasemmiston valtuustoryhmään tulee Lauri 

Titola ja ryhmän viimeiseksi varajäseneksi tulee Matti Luukkonen. 

 

 Päätös:  

  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. 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      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  

 __________  

 

 

KHALL § 288 Hallintojohtaja vs.  

  

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 oheisen 

eropyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.  

 

 Inka Kangasniemi on Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsen.  

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

 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.  

  

 Kokoomuksella ei ole enää varavaltuutettuja, jotka voisivat nousta valtuus-

ton varajäseneksi.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi, että  

1. Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon 

2. valtuuston Kokoomuksen valtuustoryhmään tulee Marko Katajamaa  

3. Kokoomuksen valtuustoryhmässä on kahdeksan varajäsentä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Valtuustolle 

 Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

     puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

 

VALT § 46 Kunnanhallituksen ehdotus:  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle todettavaksi, että  
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päätösluettelo 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

1. Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös valtuustoon 

2. valtuuston Kokoomuksen valtuustoryhmään tulee Marko Katajamaa  

3. Kokoomuksen valtuustoryhmässä on kahdeksan varajäsentä. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  

 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

 Reijo Palokangas on toimittanut kuntaan sähköpostitse 26.3.2020 oheisen 

eropyynnön kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton 

vuoksi. 

 

 Reijo Palokangas on keskustan valtuustoryhmän 1. varajäsen.  

 

 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. 

 

 Keskustalla ei ole enää varavaltuutettuja, jotka voisivat nousta valtuuston 

varajäseniksi. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle todettavaksi, että 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 
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Kunnanhallitus § 136 02.05.2017 

Kunnanhallitus § 171 05.06.2017 

Valtuusto § 31 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 292 04.09.2017 

Valtuusto § 52 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 350 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 375 06.11.2017 

Valtuusto § 64 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 96 16.04.2018 

Valtuusto § 16 26.04.2018 

Kunnanhallitus § 114 14.05.2018 

Valtuusto § 25 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 203 06.08.2018 

Valtuusto § 37 23.08.2018 

Kunnanhallitus § 113 06.05.2019 

Valtuusto § 18 06.06.2019 

Kunnanhallitus § 288 02.12.2019 

Valtuusto § 46 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

1. Reijo Palokangas menettää 1.5.2020 alkaen vaalikelpoisuutensa paikka-

kunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin, myös val-

tuustoon 

2. keskustan valtuustoryhmässä on neljä varajäsentä. 

 

 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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Kunnanhallitus § 177 05.06.2017 

Valtuusto § 37 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 293 04.09.2017 

Valtuusto § 53 26.09.2017 

Kunnanhallitus § 351 23.10.2017 

Kunnanhallitus § 376 06.11.2017 

Valtuusto § 65 09.11.2017 

Kunnanhallitus § 115 14.05.2018 

Valtuusto § 26 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 206 06.08.2018 

Valtuusto § 40 23.08.2018 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

63 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja ympäristöjaoston valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 

31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

 

262/00.00.01.00/2017, 338/00.00.01.03/2018, 164/00.00.01.03/2020 

 

KHALL § 177 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 sosiaali- ja terveyslautakunta. 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on siihen 

asti kunnes sosiaali- ja terveystoimen uudistus tulee voimaan 9 jäsentä sekä 

ympäristöjaosto, jossa on 5 jäsentä, joista 3 Inarin kunnan ja 2 Utsjoen kun-

nan nimeämiä. Hallintosäännössä ei muutoin ole säädetty jaoston jäsenten 

valinnasta, joten valtuusto voinee siitä erikseen päättää. Jokaisella jäsenellä 

on henkilökohtainen varajäsen.   

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan valinnassa on otettava huomioon tasa-arvo-

laki (609/1986), jonka vaatimuksia on selostettu tarkemmin kunnanhallituk-

sen valinnan valmistelun yhteydessä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle 

jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 

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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Kunnanhallitus § 177 05.06.2017 
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2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan 

3. siirtää ympäristöjaoston kolmen Inarin jäsenen valinnan sosiaali- ja ter-

veyslautakunnalle. 

  

 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, että se 

1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan yhdeksän jäsentä ja jokaiselle 

jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan 

3. siirtää ympäristöjaoston kolmen Inarin jäsenen valinnan sosiaali- ja ter-

veyslautakunnalle. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto yksimielisesti  

1. valitsi sosiaali- ja terveyslautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Eira Oikarinen Maria Peltonen 

Aslak Pekkala Kari Akujärvi 

Reijo Palokangas Ritva Hirvelä 

Antti-Oskari Kellokumpu Markku Harri 

Kati-Susanna Kaisanlahti Meeri Nivasalo 

Satu Yliluoma Janne Hannola 

Tiitu Kemppainen Ritva Savela 
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Emilia Nieminen Kai Jentala 

Sergei Kp. Fofonoff Risto Kössö 

  

1. valitsi puheenjohtajaksi Eira Oikarisen, I varapuheenjohtajaksi Aslak 

Pekkalan ja II varapuheenjohtajaksi Reijo Palokankaan 

 

1. siirsi ympäristöjaoston kolmen Inarin jäsenen valinnan sosiaali- ja ter-

veyslautakunnalle. 

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 293 Hallintojohtaja  

   

 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. 

 

 Kaisanlahti on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt vaalikelpoi-

suutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamus-

toimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 

 

 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 § 53 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Kati-Susanna Kaisanlahti on menettänyt 

vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan 

luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Kaisanlahden tilalle sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin 

yksimielisesti Janne Hannola ja Satu Yliluoman henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Pekka Roinesalo. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 351 Hallintojohtaja  

   

 Antti-Oskari Kellokumpu on toimittanut kuntaan sähköpostitse 4.10.2017 

eronpyynnön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luottamustehtä-

vistä 1.10.2017 lähtien. Hän ilmoittaa opiskelevansa toisella paikkakunnal-

la. 

 

 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.  
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 Kellokumpu on sosiaali- ja terveyslautakunnan  jäsen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Antti-Oskari Kellokumpu menettänyt paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL § 376 Hallintojohtaja  

  

  Antti-Oskari Kellokumpu on lähettänyt hallintojohtajalle 24.10.2017 ohei-

sen sähköpostin, josta käy ilmi, että hän on edelleen inarilainen (sähköposti 

on aikaisemman käsittelyn ohessa). Samassa sähköpostissa on 10.10.2017 

hänelle lähettämäni tiedustelu "olethan muuttanut pois paikkakunnalta 

4.10.2017?". Koska Kellokummun kotikunta on edelleen Inari, eron myön-

täminen 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.  myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero 

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä, sillä perusteella, että hän 

opiskelee toisella paikkakunnalla 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 
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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 Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552   

  __________ 

 

VALT § 65 Asia käsitellään 6.11.2017 kunnanhallituksessa ja kunnanhallituksen päätös 

laitetaan kokouksen jälkeen valtuuston esityslistalle sähköiseen kokouk-

seen. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1.  myönnettäväksi Antti-Oskari Kellokummulle hänen pyytämänsä ero 

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä, sillä perusteella, että hän 

opiskelee toisella paikkakunnalla 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 

  

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Kellokummun tilalle sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin yksi-

mielisesti Raimo Parviaisen.  

 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 115 Hallintojohtaja  

  

  Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Sergei Kp. Fofonoffin henkilökohtai-

nen varajäsen Risto Kössö on muuttanut pois paikkakunnalta.  
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 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.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Risto Kössö on menettänyt paikkakunnalta poismuu-

ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Sergei Kp. Fofonoffin henkilökohtainen va-

rajäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 

 

 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 § 26 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Risto Kössö on menettänyt paikkakunnalta poismuu-

ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Sergei Kp. Fofonoffin henkilökohtainen va-

rajäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  
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 Sergei Kp. Fofonoffin henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveys-

lautakuntaan valittiin yksimielisesti Aleksi Kinnunen. 

  

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

  __________  

 

 

KHALL § 206 Hallintojohtaja  

   

  Papu Peltonen on irtisanoutunut sähköpostilla 26.6.2018 valtuustosta ja 

muista kunnan luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. 

 

 Papu (Maria) Peltonen on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Eira Oikari-

sen henkilökohtainen varajäsen.  

 

 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 sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä   

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen Eira Oikariselle henkilökohtainen va-

rajäsen.  

  

 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 § 40 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle  

1. myönnettäväksi Papu (Maria) Peltoselle hänen henkilökohtaisista syistä 

ero sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä   

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen Eira Oikariselle henkilökohtainen va-

rajäsen.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

Eira Oikarisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslauta-

kuntaan valittiin yksimielisesti Eija Jääskeläinen. 

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

 Reijo Palokangas on toimittanut kuntaan sähköpostitse 26.3.2020 oheisen 

eropyynnön kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 

1.5.2020 alkaen. 

 

 Palokangas on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja 2. 

varapuheenjohtaja. 

 

 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. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Reijo Palokangas menettää 1.5.2020 alkaen vaalikel-

poisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luotta-

mustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sosiaali- ja terveyslautakuntaan 

3. valittavaksi 2. varapuheenjohtaja sosiaali- ja terveyslautakuntaan. 
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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  

  __________ 
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64 

Sivistyslautakunnan valinta valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

263/00.00.01.00/2017, 488/00.00.01.03/2019, 164/00.00.01.03/2020 

 

KHALL § 178 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 sivistyslautakunta, johon 10 §:n 

mukaan kuuluu 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 2 

varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 

 Sivistyslautakunnan 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 sivistyslautakuntaa yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä  ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

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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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 38 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. valitsee sivistyslautakuntaa yhdeksän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle hen-

kilökohtaisen varajäsenen 

2. valitsee jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti  

1. sivistyslautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Anne Tuovila Eeva Harmanen 

Miina Seurujärvi Anna Roos 

Lauri Titola Eija Jääskeläinen 

Tanja Sanila Inka Kangasniemi 

Mika Aleksandroff Markku Harri 

Pekka Roinesalo Kari Akujärvi 

Ritva Savela Göran Blomster 

Aleksi Kinnunen Satu Aikio 

Toini Sanila Reijo Palokangas 

 

1. puheenjohtajaksi Anne Tuovilan, I varapuheenjohtajaksi Miina 

Seurujärven ja II varapuheenjohtajaksi Lauri Titolan.  

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

 

KHALL § 353 Hallintojohtaja  
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 Mika Aleksandroff on toimittanut kuntaan sähköpostitse 19.9.2017 eron-

pyynnön luottamustehtävistä. Hän pyytää eroa kaikista luottamustehtävistä 

1.10.2017 lähtien 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.  

 

 Aleksandroff  on sivistyslautakunnan jäsen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sivistyslautakuntaan. 

  

 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 § 66 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Mika Aleksandroff on menettänyt paikkakunnalta 

poismuuton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen jäsen sivistyslautakuntaan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Aleksandroffin tilalle sivistyslautakunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti 

Vesa Pietikäinen. 
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 Papu Peltonen saapui kokoukseen tätä asiaa käsiteltäessä klo 14.14.  

 

 Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 61 Hallintojohtaja  

  

  Anna Roos on sivistyslautakunnan jäsen Miina Seurujärven henkilökohtai-

nen varajäsen. Roos on valittu Saamelaiskirjaston kirjastonhoitajaksi 

1.3.2018 (aloittanut sijaisena 21.2.2018) alkaen. 

 

 Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole henkilö, joka 

on asianomaisen  lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö. 

78 §:n 1 mom. mukaan "Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuuten-

sa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi".  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 

1. valtuusto toteaisi Anna Roosin menettäneen vaalikelpoisuutensa 

21.2.2018 lukien sivistyslautakunnan varajäseneksi 

2. se valitsee Miina Seurujärvelle henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

 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 § 8 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
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1. valtuusto toteaisi Anna Roosin menettäneen vaalikelpoisuutensa 

21.2.2018 lukien sivistyslautakunnan varajäseneksi 

2. se valitsee Miina Seurujärvelle henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

 Miina Seurujärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistyslautakuntaan 

valittiin yksimielisesti Annika Pasanen. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 291 Hallintojohtaja vs. 

 

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 ero-

pyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Inka Kangasniemi on sivistyslautakunnan jäsen Tanja Sanilan henkilökoh-

tainen varajäsen.  

 

 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 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

 paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan 

luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen sivistyslautakunnan jäsen Tanja Sanilalle 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

 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 vs. Anne-Marie Kalla,  

     puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 49 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

 paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan 

luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen sivistyslautakunnan jäsen Tanja Sanilalle 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Tanja Sanilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistyslautakuntaan valit-

tiin yksimielisesti Essi Warséll. 

 

   Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  

 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

 Reijo Palokangas on toimittanut kuntaan sähköpostitse 26.3.2020 oheisen 

eropyynnön kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 

1.5.2020 alkaen. 

 

 Palokangas on sivistyslautakunnan jäsenen Toini Sanilan henkilökohtainen 

varajäsen. 

 

 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. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 
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1. todettavaksi, että Reijo Palokangas menettää 1.5.2020 alkaen vaalikel-

poisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luotta-

mustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen sivistyslautakunnan jäsen Toini Sanilalle 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

 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  

  __________ 

 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

5/2020 38 

 

Kunnanhallitus § 183 05.06.2017 

Valtuusto § 43 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 116 14.05.2018 

Valtuusto § 27 07.06.2018 

Kunnanhallitus § 293 02.12.2019 

Valtuusto § 51 12.12.2019 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

65 

Kuntayhtymien yhtymävaltuustojen jäsenten ja varajäsenten valinta valtuuston toimikaudeksi 

1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset valtuustokauden aikana 

 

267/00.00.01.00/2017, 488/00.00.01.03/2019, 164/00.00.01.03/2020 

 

KHALL § 183 Hallintojohtaja  

   

  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

 

 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mu-

kaan: 

 

 Jäsenkuntien valtuustot valitseva jäseniä kuntayhtymän valtuustoon seuraa-

vasti: 

 

 Kunnan väestötietolain 18 §:n Jäsenten 

 mukainen valintavuotta edeltävän lukumäärä 

 vuoden vaihteen asukasluku 

   -   8000   2 

 

 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

 - - -   

 

  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

 

 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan jä-

senkuntien valtuustot valitsevat yhtymävaltuustoon jäseniä seuraavasti: 

 

 Kunnan asukasluku kunnallis- Jäsenten 

 vaalivuonna   lukumäärä 

 - - - -  

 2001 - 8000   2 

 - - - - 

 

 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

 Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-ar-

vosta annetun lain (609/1986) säännökset. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
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 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston toi-

mikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden 

jäsenen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan 

2. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden jäse-

nen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan. 

 

 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 § 43 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaisi valtuuston toimikau-

deksi 1.6.2017 - 31.5.2021 

1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden 

jäsenen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan 

2. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kahden jäse-

nen ja kahden henkilökohtaisen varajäsenen valinnan. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti  

1. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

seuraavat henkilöt: 

 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Inka Kangasniemi Satu Yliluoma 

Risto Kössö Sergei Kp. Fofonoff 

 

1. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat 

henkilöt: 

 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Anu Avaskari Eeva Harmanen 

Reijo Palokangas Ritva Hirvelä 
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  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

KHALL § 116 Hallintojohtaja  

  

  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen Risto 

Kössö on muuttanut pois paikkakunnalta.  

 

 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.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Risto Kössö on menettänyt paikkakunnalta poismuu-

ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuuston jäsen. 

 

 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 § 27 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle   

1. todettavaksi, että Risto Kössö on menettänyt paikkakunnalta poismuu-

ton vuoksi vaalikelpoisuutensa Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuuston jäsen. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  
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Valtuusto valitsi yksimielisesti Kalle Kuhmosen Kolpeneen palvelukeskuk-

sen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi. 

  

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

  __________  

 

 

KHALL § 293 Hallintojohtaja vs. 

 

 Inka Kangasniemi on toimittanut kuntaan sähköpostitse 18.11.2019 ero-

pyynnön luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 

 

 Inka Kangasniemi on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymä-

valtuuston 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 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuuston jäsen.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  

Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

     puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

VALT § 51 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Inka Kangasniemi on menettänyt vaalikelpoisuutensa 

paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luottamustoimiin 
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2. valittavaksi hänen tilalleen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

yhtymävaltuuston jäsen.  

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Valtuusto valitsi yksimielisesti Anu Avaskarin Kolpeneen palvelukeskuk-

sen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi. 

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

 Reijo Palokangas on toimittanut kuntaan sähköpostitse 26.3.2020 oheisen 

eropyynnön kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 

1.5.2020 alkaen. 

 

 Reijo Palokangas on Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymäval-

tuuston 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. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. todettavaksi, että Reijo Palokangas menettää 1.5.2020 alkaen vaalikel-

poisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi Inarin kunnan luotta-

mustoimiin 

2. valittavaksi hänen tilalleen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhty-

mävaltuuston jäsen. 

 

 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  

  __________ 
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Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan nimeäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 / 

muutokset toimikauden aikana 

 

356/00.00.01.01/2017, 164/00.00.01.03/2020 

 

KHALL § 250 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää pyytää 31.8.2017 mennessä 

 1. Inari-Ivalo Sotaveteraanit ry:tä ja Ivalo-Inarin Rintamamiesveteraanit 

     ry:tä molempia nimeämään kaksi edustajaa rintamaveteraaniasiain 

     neuvottelukuntaan 

 2. pyytää sosiaali- ja terveystoimea nimeämään kolme edustajaa 

     neuvottelukuntaan. 

 3  päättää ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi kunnanhallituksen edustajien      

ja puheenjohtajan osalta sen jälkeen, kun em. nimeämiset on tehty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto, hallintojohtaja (kohta 3) 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

 

 

KHALL § 296 Hallintojohtaja 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja on 8.8.2017 nimennyt sosiaali- ja terveystoimen 

edustajiksi neuvottelukuntaan johtava lääkäri Outi Liisanantin, laitoshoidon 

johtaja Jaakko Seppäsen ja palveluohjaaja Riitta Sipola-Kellokummun. Sih-

teeriksi hän on nimennyt toimistosihteeri Eija Portin.  

 

 Inari-Ivalo Sotaveteraanit ry on nimennyt edustajikseen Matti Hurun ja 

Gösta Waseliuksen. Ivalo-Inarin Rintamamiesveteraanit ry on nimennyt 

edustajikseen Kalevi Salmen ja Eeva Honkasen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus 

 1.  nimeää rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan hallintojohtajan  

         valmistelussa mainittujen lisäksi kaksi kunnanhallituksen edustajaa 

 2.  valitsee neuvottelukunnan puheenjohtajan. 
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 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Kunnanhallituksen edustajiksi rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan ni-

mettiin yksimielisesti Reijo Palokangas ja Pekka Roinesalo.  

 

 Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti  Reijo Palokangas.  

  

  Toimeksi:   rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 

  Tiedoksi:   nimetyt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

KHALL Hallintojohtaja  

  

  Reijo Palokangas on toimittanut kuntaan sähköpostitse 26.3.2020 oheisen 

eropyynnön kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 

1.5.2020 alkaen. 

 

 Reijo Palokangas on kunnanhallituksen edustaja ja puheenjohtaja rintama-

veteraaniasiain neuvottelukunnassa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää  

1. nimetä rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan Reijo Palokankaan ti-

lalle kunnanhallituksen edustajan 

2. valita neuvottelukunnan puheenjohtajan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian seuraavaan kokoukseen. 

 

   

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 

    ao. henkilöt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Esitys Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen jäseneksi ajalle 1.6.2020 - 31.5.2022 

 

170/00.00.01.01/2020 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

 Inarin kunta on mukana Lapin Jätehuolto kuntayhtymässä, jossa mukana 

ovat myös Kittilän, Sodankylän, Kemijärven, Sallan, Savukosken, Pelko-

senniemen, Enontekiön ja Muonion kunnat. Lapin Jätehuolto ky:n perusso-

pimuksen 10 §:n mukaan kuntayhtymällä on yhdeksänjäseninen hallitus, jo-

hon kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta ja hänelle henkilökohtainen 

varajäsen. Hallituskausi on kaksi vuotta. 

 

 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä pitää yhtymäkokouksen 29.4.2020 ja ko-

kouksessa valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja vara-

puheenjohtaja kaudelle 1.6.2020 - 31.5.2022. Kuntien edustajien nimeämi-

sessä pyydetään huomioimaan tasa-arvolain (609/1986) 4a §, jonka mukaan 

mm. kunnallisissa ja kuntien yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä 

naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä 

muuta johdu.    

 

 Kunnanhallitus on 3.7.2017 § 244 nimennyt jäsenehdokkaaksi ky:n halli-

tukseen tekninen johtaja Arto Leppälän 31.5.2021 asti. Samassa kokoukses-

sa kunnanhallitus on valinnut yhtymäkokousedustajaksi Maire Puikon ajalle 

1.7.2017 - 31.5.2021. 

 

 Ohessa yhtymäkokouskutsu saatteineen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää nimetä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallitukseen 

jäsenehdokkaaksi Arto Leppälän ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäsenek-

si Reetta-Mari Tammelan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   Lapin Jätehuollon kuntayhtymä, nimetyt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Inarin kunnan edustajan nimeäminen Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteystyöelimeen 

toimikaudeksi 2020 - 2023 

 

149/07.02.02.00/2020 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

Saamelaiskäräjät kutsuu mm. Inarin kuntaa osallistumaan Saamelaisten so-

siaali- ja terveysasiain yhteistyöelimen toimintaan toimikaudeksi 2020 -

 2023. Saamelaiskäräjät pyytää Inarin kuntaa nimeämään yhteistyöelimeen 

jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen 17.4.2020 mennessä. 

 

Aiemmalla toimikaudella Inarin kunnan edustajana on toiminut avohoidon 

johtaja ja varalla sosiaali- ja terveysjohtaja. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus päättää nimetä Saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yh-

teistyöelimeen toimikaudeksi 2020 - 2023 jäseneksi avohoidon johtaja 

Mirja Laitin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja 

terveysjohtaja Jaakko Seppäsen. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Tiedoksi:   Saamelaiskäräjät, nimetyt 

Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214  

__________ 
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Kunniamerkkiehdotukset vuonna 2020 

 

144/01.02.03.00/2020 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kuntaan 19.3.2020 oheisen kirjeen 

eri hallinnonalojen kunniamerkkiesityksistä vuonna 2020. Esitykset on teh-

tävä 30.4.2020 mennessä. 

 

Ohessa on luettelo kunniamerkkien saajista ja kenelle niitä on haettu vuo-

desta 2001. Luettelo ei ole julkinen. Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sivis-

tyslautakunta käsittelee kunniamerkkiesitykset oman toimialan osalta.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus päättää kunniamerkkiesitysten tekemisestä. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

Päätös:  

Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian seuraavaan kokoukseen. 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214  

__________ 
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Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2020 - 2021 

 

163/01.04.02.00/2020 

 

YTTMK § 6 Työsuojelupäällikkö 

 

 

 Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa on päivitettävä vuosittain 

työterveyshuollon toimivuuden varmistamiseksi ja jotta kunta saa anoa 

KELA:n korvausta työterveyshuollon kustannuksista. 

 

 Esitys suunnitelmaksi on ohessa. Työsuojelupäällikkö ja 

työsuojeluvaltuutetut ovat yhdessä työterveyshoitajien kanssa käyneet läpi 

tarvittavat päivitykset suunnitelmaan ja vuoden 2020 työpaikkakäyntien 

kohteet. 

 

 Toimintasuunnitelman tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, 

työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen 

ehkäisy sekä työntekijöiden terveyden ja työ- ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. 

 

  Suunnitelmassa on painotettu työterveyshuollon palautetilaisuuksissa 

useina vuosina esille nousseita asioita, esimerkiksi kuntotestausta ja 

työpaikkakohtaista ergonomiaohjausta fyysistä suorituskykyä vaativiin 

ammatteihin sekä esimiesten ja työterveyshuollon tiivistä yhteistyötä. 

 

 Hallintojohtajan ehdotus: 
 Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 

ohessa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2020-2021.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös: 
 Yhteistyötoimikunta hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen yksimielisesti. 

  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 _________  

 

 

 

 

 

KHALL Työsuojelupäällikkö 
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 Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi oheisen 

työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2020 - 2021. Suunnitelma 

käsitellään ja päivitetään vuosittain.   

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen työterveyshuollon toimintasuun-

nitelman vuosille 2020 - 2021.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   työsuojelupäällikkö 

  Tiedoksi:   MedInari Oy 

  Lisätietoja:  työsuojelupäällikkö Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697  

  __________ 
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MedInari Oy:n osakkeiden myyminen [JulkL, 621/1999 24.1 § kohta 17] 

 

121/00.01.03.02/2019 

 

KHALL § 211 Hallintojohtaja 

 

  

  __________ 
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Avustushakemus Saariselän pulkkamäen kunnossapitoon kaudelle 2019 - 2020 

 

141/02.05.01.02/2020 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

 Saariselkä Ski & Sport Resort Oy hakee Inarin kunnalta 15 000 euron avus-

tusta Saariselän pulkkamäen kunnossapitoon kaudelle 2019 - 2020. Inarin 

kunta on useita vuosia Saariselän kehittämisrahaston kautta tukenut Saari-

selän pulkkamäen kunnossapitoa vuosittain 15 000 eurolla. Tuki on 

perustunut pulkkamäen yleiseen käyttöön, josta yhtiö ei voi periä maksua.  

 

 Yhtiö perustelee avustushakemusta sillä, että pulkkamäki on ollut aktiivi-

sessa käytössä mm. hotellien asiakkaiden toimesta, yhtiö on rakentanut 

alueelle kiinteän turvaverkon ja pulkkamäki on muiden rinteiden mukana 

rinteiden talviajan ylläpito-ohjelmassa. Pulkkamäkeen ei ole peritty 

käyttömaksuja ja se palvelee kaikkia alueen asukkaita ja asiakkaita.  

 

 Avustuksen myöntämisellä kunnalle ei tule vastuuta eikä velvoitteita pulk-

kamäen kunnossapidosta eikä turvallisuudesta.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää antaa Saariselkä Ski & Sport Resort Oy:lle 15 000 

euron avustuksen Saariselän pulkkamäen kunnossapitoon kaudelle 2019 -

 2020 Saariselän kehittämisrahaston varoista. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Käsittely: 

 Miia Kärnä poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   talouspäällikkö 

  Tiedoksi:   Saariselkä Ski & Sport Resort Oy  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnan omistajaohje elinkeinotoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian takia 

 

122/00.01.00.02/2019 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

 Koronavirusepidemia aiheuttaa laajaa taloudellista vahinkoa myös kunnan 

alueella toimiville yrityksille. Kuntakonsernissa tulee miettiä erilaisia 

tapoja helpottaa yritysten tilannetta. 

 

 Inarin kunta voi antaa omistajaohjeen konserniyhtiöilleen, että mikäli kun-

takonsernin yhtiöiden sopimuskumppanit pyytävät vuokriin tai muihin sopi-

muksiin liittyen esimerkiksi lyhytaikaista vuokrahelpotusta, 

maksuaikataulun muutosta tai maksujen lykkäystä, yhtiöiden hallitusten 

olisi mahdollista tilapäisesti myöntää helpotuksia sopimuskumppaneilleen 

vallitsevasta poikkeustilanteesta johtuen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. kehottaa vallitsevasta tilanteesta johtuen kuntakonsernin yhtiöitä harkit-

semaan tarvittaessa tilapäisiä joustoja vuokra- sekä muihin sopimuksiin 

niiden ollessa kirjallisesti perusteltuja ja vaarantaessa asiakas- tai sopi-

muskumppanien yritystoiminnan jatkuvuuden, edellyttäen että sopimus-

kumppani on pääsääntöisesti aiemmin kyennyt hoitamaan maksu- ja 

muut velvoitteensa asianmukaisesti 

2. todeta, että päätöksistä vastaavat yhtiöiden hallitukset. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   kuntakonsernin yhtiöt, kunnanjohtaja 

 Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

5/2020 54 

 

Kunnanhallitus  06.04.2020 

 

 

74 

Toimenpiteet yrittäjien tukemiseksi koronavirustilanteessa 

 

140/07.02.01.00/2020 

 

KHALL Elinkeinojohtaja 

 

 Koronaviruksen leviäminen on aiheuttanut vaikeuksia yrityksille ympäri 

maailman. Vaikka Suomen tilanne on kansainvälisessä vertailussa tautita-

pausten osalta vielä kohtalainen, voi taudin ajallinen kesto maassamme olla 

huomattavan pitkä. Kenelläkään ei ole tietoa siitä, miten kauan epidemian 

aiheuttamista vaikutuksista kärsitään, mitkä kokonaisvaikutukset ovat maa-

ilmantaloudelle, mitkä vaikutukset ovat yksittäisille kansallisvaltioille saati 

kunnille. 

 

 Elinkeinot & kehitys Nordica on koonnut yrityksiä varten kattavan tietopa-

ketin Inarin kunnan nettisivuille. Linkki sivustolle: 

https://www.inari.fi/fi/palvelut/elinkeino-ja-kehittamispalvelut/yrittajille-

tietoa-koronavirustilanteesta.html 

 

 Sivustolle on kerätty tietoa erilaisista palveluista ja tuista, sekä yleistä tietoa 

koronaviruksesta. Sivuston alta löytyy tietoa siitä mistä erityyppisten ja ko-

koisten yritysten on mahdollista hakea tukea ja avustuksia. Sivustolta 

löytyy myös paljon tietoa mm. verottajan toimiin erityistilanteessa, TE-

keskuksen neuvontaa ja tietopaketteja, tietoa ja suoria linkkejä 

rahoituslaitosten korona-tiedotteisiin ja erityisohjeisiin ja paljon muuta 

koottuna keskitetysti samaan osoitteeseen jota päivitämme päivittäin. 

 

 Nordica on myös järjestänyt Facebookissa Auta inarilaista yritystä -kam-

panjan. Kampanjan tarkoituksena on tuoda esiin, millä keinoin paikalliset 

voisivat auttaa alueen yrityksiä korona-ahdingon keskellä. Yrittäjät saavat 

mainostaa sivustolla tuotteitaan ja palveluitaan sekä yksityiset ihmiset tehdä 

postauksia omista hankinnoistaan, jotka ovat tehneet paikalliselta yrittäjältä. 

 

 Henkilöstöllemme on tullut paljon yhteydenottoja yrittäjiltä koronatilanteen 

vuoksi. Yrittäjiä on opastettu asioista, joita he voisivat tehdä mm. yritysten 

ja henkilön talouden tasapainottamiseksi. On ollut myös selvästi tarvetta 

päästä keskustelemaan jonkun kanssa ahdistavasta tilanteesta.  

 

 Nordica on ollut Lapin Yrittäjiin yhteydessä alue- ja paikallistasolla. Alue-

tasolla on annettu tilannekatsauksia toimenpiteistä Inarin kunnassa ja vaih-

dettu tietoa ja ohjeistuksia. Paikallistasolla ollaan oltu yrittäjäjärjestöön 

(Inarin Yrittäjät ry) useaan kertaan yhteydessä sekä kokoustettu asian tii-

moilta. Tietoa on saatu yrittäjäkentän tilanteesta ja sitä on jaettu yrittäjäjär-

jestölle.  

 

 Tällä hetkellä taloudellista tukea voi hakea seuraavasti; pienet, 1 - 5 henki-

löä työllistävät yritykset ohjataan asioimaan paikallisiin ELY-keskuksiin, 

pk- ja midcap yritykset Business Finlandin palveluihin. Yksinyrittäjien tu-
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kemiseen on nyt valmisteilla tukipaketti, jota työstävät työ- ja elinkeinomi-

nisteriö yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.  

 

 Jatkossa yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. 

Tämän tuen päätösten hallinta tulee oletettavimmin Nordican tehtäväksi.  

Tuen suuruus on 2000 euroa ja se myönnetään yksinyrittäjän toiminnan 

harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. 

 

 Tuen haku pyritään avaamaan TEM:n mukaan kunnissa mahdollisimman 

pian, kuitenkin viimeistään 13.4. mennessä. Nordica tiedottaa alueen yrittä-

jiä tuen avautumisesta. TEM laatii kunnille tuen myöntämiseen käytännön-

läheiset ohjeet sekä valmiin hakulomakepohjan ja ne tullaan ottamaan käyt-

töön heti kun mahdollista. 

 

 Nordica jatkaa toimintaansa poikkeusoloista huolimatta normaalisti. Nordi-

cassa on tällä hetkellä kolme omaa kehittämishanketta sekä useita hankkeita 

joissa olemme mukana partnereina. Kaikki vakituiset työntekijät toimivat 

poikkeustilanteessa myös yritysneuvonnan tehtävissä.  

 

 Nordicalla on lisäksi meneillään tarjouskilpailu asiakkuushallintajärjestel-

män (CRM) hankinnasta. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä 

päivitämme yritysrekisterimme ja kontaktoimme kaikki alueemme yritykset 

puhelimitse ja teemme kattavan tilannekatsauksen yritysten nykytilanteesta 

ja tarpeista. Tämän tiedon pohjalta voimme suunnitella jatkotoimenpiteitä 

täsmällisemmin ja tarvittaessa yrityskohtaisesti. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi elinkeinojohtajan tilannekatsauksen 

2. ohjeistaa Nordicaa kontaktoimaan alueen yritykset mahdollisimman 

pian, painottaen erityisesti yksinyrittäjiä ja pienyrittäjiä 

 3. että työ- ja elinkeinoministeriön kuntien kautta organisoimaan yksinyrit-

täjien tukihakuun liittyen tukihakemukset ja tukiprosessi käsitellään Elin-

keinot & kehitys Nordicassa ja päätökset  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: 
 3. että työ- ja elinkeinoministeriön kuntien kautta organisoimaan yksinyrit-

 täjien tukihakuun liittyen tukihakemukset ja tukiprosessi käsitellään Elin-

 keinot & kehitys Nordican sekä hallinto-osaston henkilöstön toimesta. 

 Viranhaltijapäätökset tukien myöntämisestä tekee elinkeinojohtaja, mikäli 

 järjestely ei ole ristiriidassa tarkempien työ- ja elinkeinoministeriöstä 

 saapuvien ohjeiden kanssa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja 

muutetun ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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  Toimeksi:   elinkeinojohtaja, Elinkeinot & kehitys Nordica 

  Lisätietoja:   elinkeinojohtaja Samuli Mikkola,  

   puh. 040 635 9101  

  __________ 
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Koronavirustilanteesta johtuva mahdollinen tarve yhteistoimintamenettelylle ja lomauttamisen 

periaatteet 

 

140/07.02.01.00/2020 

 

KHALL Hallintojohtaja 

 

 Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 

kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdas-

sa tarkoitetut poikkeusolot. Valtioneuvosto on linjannut toimenpiteistä, joi-

den tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suo-

jella riskiryhmiä. Linjaukset aiheuttavat merkittäviä vaikutuksia kunnan toi-

mintoihin. Toiminnan keskeytyksistä ja erilaisista rajoituksista seuraa työ-

voimatarpeen tilapäistä muuttumista tai työnteon estymistä. 

 

 Työnantaja on heti 16.3.2020 ryhtynyt kartoittamaan korvaavaa työtä niille 

työntekijöille, joiden työ on vähentynyt tai estynyt. 

 

 Työsopimuslain (TSL) 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työnantaja voi 

keskeyttää palkanmaksun, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työ-

paikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai 

muun sen kaltaisen hänestä ja työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. 

Työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 

14 päivältä. Kuntatyönantajan tulkinnan mukaan määräyksen edellytykset 

täyttyvät koronapandemian vuoksi ainakin hallituksen linjauksen mukaan 

suljetuissa yksiköissä. KT:n mukaan määräystä voidaan soveltaa myös vi-

ranhaltijoihin henkilöstön tasapuoliseen kohteluun perustuen. 14 päivän 

määräaika lasketaan ensisijaisesti työnteon esteen alkamisesta. Mikäli 

työntekijälle järjestyy joksikin aikaa muita töitä, aika lasketaan tämän työn 

päättymisestä. Näissä tilanteissa työntekijöitä tulee ohjeistaa 

ilmoittautumaan TE-toimistoon työttömiksi työnhakijoiksi hyvissä ajoin 

ennen palkattoman ajan alkamista. Kyseessä ei ole irtisanominen. 

Palkanmaksun keskeyttämistä koskevan päätöksen tekee hallintosäännön 

42 §:n mukainen palvelussuhteeseen ottava viranhaltija tai toimielin.  

 

 Palkanmaksun keskeyttäminen ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista, 

vaikka työ olisi vähentynyt tai loppunut. Tästä johtuen kunnan on syytä 

käynnistää tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yh-

teistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset koko kunnan 

henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt. Neuvotteluilla tavoitellaan 

niiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden lomauttamista koko- tai osa-aikai-

sesti, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt tai loppunut kokonaan.  

 

 Lomauttamista koskevat määräykset ovat työsopimuslain (55/2001) 5 lu-

vussa, kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7 luvussa sekä 

kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 8 luvussa. Lain yhteistoi-

minnasta kunnissa 4 §:n 1 momentin kohdan 4 mukaisesti työnantajan ja 

henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään esim. sellaiset asiat, jot-
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ka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-

aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. 

 

 Inarin kunnan hallintosäännön 53 §:n mukaan kunnanhallitus päättää henki-

löstön lomauttamisen periaatteista. Viranhaltijan tai työntekijän lomautta-

misesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää esimies kunnanhallituksen päät-

tämien periaatteiden mukaisesti.  

  

 Lomauttamisen periaatteet: 

 työnantaja voi lomauttaa työntekijän/viranhaltijan, mikäli työsopimus-

lain, viranhaltijalain ja virka- ja työehtosopimuksen mukaiset edellytyk-

set lomauttamiselle täyttyvät 

 työnantaja tarkastelee huolellisesti lain edellyttämät mahdollisuudet jär-

jestää työntekijälle/viranhaltijalle muuta työtä tai työnantajan tarpeita 

vastaavaa koulutusta 

 ennen mahdollista päätöstä lomauttamisesta, asiasta neuvotellaan yh-

teistoimintalain mukaisesti. 

 

 Yhteistoimintamenettelyssä on neuvoteltava yli 10 työntekijän tai viranhal-

tijan enintään 90 päivää kestävistä koko- tai osa-aikaisista lomauttamisista 

vähintään 14 päivän ajanjaksona, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin 

sovita. 

 

 Inarin kunnan toimintamalli on seuraava: 

1. Työntekijä/viranhaltija siirretään muihin tehtäviin tilapäisesti KVTES:n 

säännösten mukaisesti silloin kun se on kunnan kokonaisedun kannalta 

järkevää. 

2. Yksiköissä, jotka on suljettu valtioneuvoston päätösten mukaisesti, eikä 

korvaavaa työtä ole tarjolla, sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 12 § 2 

momenttia ja kunnan palkanmaksuvelvollisuus päättyy 14 päivän kulut-

tua siitä, kun työnteko on tosiasiallisesti estynyt. 

3. Mahdolliset pitämättömät lomat, työntasausvapaat, ylityövapaat tms. 

pyritään sopimaan pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan. 

4. Viimeisenä mahdollisena keinona päätetään henkilöstön lomauttamisis-

ta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi henkilöstöä koskevan toimintamallin koronavirustilan-

teesta johtuen 

2. että palkanmaksu voidaan keskeyttää työsopimuslain 2 luvun 12 §:n pe-

rusteella edellä kuvatun toimintamallin mukaisesti 

3. hyväksyä esittelyn mukaiset lomauttamisen periaatteet 

4. käynnistää tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaiset koko kunnan henki-

löstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt mahdollisista lomautuksista 

5. nimeää työnantajan edustajiksi yhteistoimintaneuvotteluihin kunnanjoh-

tajan, toimialajohtajat ja kunnanhallituksen puheenjohtajan. 
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 

  Toimeksi:   kunnanjohtaja, toimialajohtajat, vastuuhenkilöt 

  Tiedoksi:   ammattijärjestöt, kunnanhallituksen  

  puheenjohtaja, henkilöstö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Etäopetuksessa kotona opiskelevien lasten ruokailun tukeminen 

 

140/07.02.01.00/2020 

 

KHALL Sivistysjohtaja 

 

Valtioneuvosto on 16.3.2020 määrännyt poikkeustoimet kouluja koskien 

18.3.2020 alkaen. Oppilaat vuosiluokilla 4-9 sekä lukiossa ovat, erityisen 

tuen ja maahanmuuttajaopetuksen oppilaat pois lukien, etäopetuksessa. Iso 

osa, noin 85 prosenttia, vuosiluokkien esiluokka ja 1-3 ovat kotiopetukses-

sa. Poikkeusolot kouluissa on tällä hetkellä määrätty kestävän 13.5.2020 as-

ti. 

Valtioneuvoston asetus 216/2020, joka on annettu 20.3.2020, koskee koulu-

ruokailun järjestämistä. Opetushallituksesta saadun tiedon mukaan:  

”Asetuksen 3 § 3 mom. mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus jär-

jestää kouluateria siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Tämän 

perusteella kouluateria on järjestettävä ainakin lähiopetuksessa oleville op-

pilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille. Kouluaterian 

merkittävyyden takia olisi tärkeää, että ateria voitaisiin tarjota mahdollisim-

man laajasti myös muille kuin lähiopetuksessa oleville. Harkinnassa tulee 

ottaa huomioon, ettei ruokailun järjestäminen aiheuta pandemian leviämistä 

tarpeettomasti. Opetuksen järjestäjä päättää kouluruokailun järjestämisen 

laajuudesta. 

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoilla 

on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma tai 

opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää 

opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikas-

sa. Kun koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei 

opiskelijoilla ole oikeutta maksuttomaan ateriaan eikä koulutuksen järjestä-

jällä ole velvollisuutta tarjota maksutonta ateriaa.” 

Kouluruoka on järjestetty lähiopetuksessa oleville oppilaille. Inarin kunta 

on odottanut luvattua lisäohjeistusta kouluruokailun järjestämisestä, jota 

mahdollisesti saadaan loppuviikolla 14/2020. Samaan aikaan poikkeusolo-

jen johtoryhmä on pohtinut mallia, jolla kaikille koululaisille turvataan 

mahdollisuus kouluruokaan. Päätös koskee esi- ja perusopetuksessa olevia 

oppilaita. On myös mahdollista päättää koskemaan myös lukion oppilaita. 

 

Tämän hetken käsityksen mukaan maksusitoumus saattaa olla verotettavaa 

tuloa. 

 

Maksusitoumus pyritään järjestämään käytettäväksi mahdollisimman mo-

nessa inarilaisessa ruokakaupassa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää, että 

1. Inarin kunta järjestää kouluruokailun maksusitoumuksella   
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2. maksusitoumus on 3 euroa / oppilas / koulupäivä, tuesta vähennetään 

mahdolliset lähiopetuspäivät 

3. maksusitoumus on voimassa 7.4.2020 alkaen ja 13.5.2020 asti tai mikäli 

poikkeusjärjestelyjä kouluissa päätetään jatkaa, kyseisen päätöksen mu-

kaisesti 

4. päätös kouluruoan maksusitoumuksesta koskee esi- ja perusopetuksen 

oppilaita  

5. asiasta tiedotetaan tarkemmin koulujen wilma-tiedotuskanavalla. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Käsittely: 

Miia Kärnä esitti, että kohta 4. päätös kouluruoan maksusitoumuksesta 

koskee esi- ja perusopetuksen oppilaita sekä lukion 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoita. Timo Väisänen kannatti Kärnän esitystä. 

 

Äänestys: jaa 4 (Akujärvi, Alenius, Harmanen, Huotari), ei 5 (Hannola, 

Kärnä, Puikko, Seipiharju, Väisänen). 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen kohdat 

1,2,3 ja 5. Kohta 4. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Kärnän 

ehdotuksen. 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Toimeksi:   sivistysjohtaja Tiedoksi:  

 talouspäällikkö 

Lisätietoja:   sivistysjohtaja Ilkka Korhonen, 

  puh. 040   

__________ 

 

 

  Päätös klo 20.10 


