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Valtuusto 

 

Kokousaika 12.11.2020 klo 14:00 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali, etäyhteysmahdollisuus 

 

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 47. 

 

Asiat 47 - 54 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse.                     

 Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Hannu Alenius ja Janne Hannola. 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Anu Avaskari  Mari Palolahti 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika   19.11.2020 

 

 

 

 

Pöytäkirjan nähtävänä 

pitäminen Pöytäkirja viedään 20.11.2020 nähtäväksi Inarin kunnan verkkosivuille 

osoitteeseen www.inari.fi. 
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47 

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 3.11.2020. Kokouskutsu, asialista ja esityslista 

on julkaistu Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 

3.11.2020. 

 

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 Riitta Näkkäläjärvi on toisen luottamustehtävän  

vuoksi ja Aslak Pekkala työn vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja 

pyytäneet kutsumaan varajäsenen tilalleen.  

Puheenjohtaja kutsui  

Riitta Näkkäläjärven tilalle Vasemmistoliiton valtuustoryhmän toisen 

varajäsenen Velijosi Salosen, ensimmäisen varajäsenen esteen vuoksi. 

Aslak Pekkalan tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen 

varajäsenen Pekka Roinesalon. 

 

Päätös: Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska 

paikalla oli 27 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista 

oli poissa 2 valtuutettua. 
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Puheenjohtaja totesi, että paikalla olivat myöskin kunnanjohtaja Toni K. 

Laine ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Mari Palolahti sekä 

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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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 Hannu Alenius ja 

Janne Hannola. 

 

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 19.11.2020 ja viedään 20.11.2020 

nähtäväksi Inarin kunnan verkkosivuille osoitteeseen www.inari.fi. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti Hannu Aleniuksen ja Janne Hannolan 

pöytäkirjan tarkastajiksi.   

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Elinkeinot & kehitys Nordican lakkauttaminen eriytettynä taseyksikkönä 

 

40/00.01.02/2020 

 

KHALL § 200 Hallintojohtaja 

 

 Elinkeinot & kehitys Nordican eriytetty taseyksikkö perustettiin vuoden 

2013 alusta, kun elinkeinoyhtiö InLike Oy muutettiin kiinteistökehitys In-

Like Oy:ksi ja osa henkilöstöstä siirtyi Nordicaan. Nordican päätehtävänä 

on ollut alusta alkaen kunnan elinkeinotoiminnan kehittäminen ja 

edistäminen siten, että se toiminnallaan luo edellytyksiä yrityksille ja 

yrittäjyydelle kasvaa ja kehittyä. 

  

 1.6.2017 voimaan tulleen kunnan hallintosäännön henkilöstöorganisaation 

mukaan (14 § ja 17 §) Nordica kuuluu kunnanhallituksen alaiseen hallinto-

osastoon, jonka toimialajohtaja on hallintojohtaja. Elinkeinojohtaja on toi-

minut esimiehenä Nordican henkilöstölle.  

  

 Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2020 sekä talous- ja toimintasuun-

nitelmassa vuosille 2020 - 2022 todetaan, että kuntastrategian valmistuttua 

tehdään kaikkia toimialoja koskeva organisaation toimintojen ja rakentei-

den tarkastelu, jonka tavoitteena on kehittää ja tehostaa toimintaa pitkällä 

aikavälillä. Kunnanhallitus päätti käynnistää kehittämistyön 3.2.2020 ko-

kouksessaan. Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston kokouksis-

sa, joihin myös kunnanjohtaja ja hallintojohtaja osallistuvat, on kevään ja 

kesän aikana keskusteltu mm. elinkeino- ja yrityspalvelujen kiinteämmästä 

yhteydestä kunnanhallitukseen ja kunnanjohtajaan sekä Nordican tarpeelli-

suudesta eriytettynä taseyksikkönä. Keskusteluissa on tuotu esille, että elin-

voimapalvelut nähdään tärkeänä osana kunnan toimintaa ja niiden organi-

saation ja palvelurakenteen osalta kaivataan selkeyttämistä. Kunnanhalli-

tuksella ja kunnanjohtajalla on merkittävä rooli elinvoimaisuuden edistämi-

sessä mm. yrittäjäyhteistyössä ja maankäytössä. Lisäksi on keskusteltu Nor-

dican ja hallinto-osaston yhteistyö tehostamisesta ja työnjaon selkeyttämi-

sestä. Hallinto-osastolla ja Nordicassa tehdään yhteisiä asioita mm. kunnan 

markkinointiin ja viestintään liittyen ja toisaalta Nordican toiminta hyötyisi 

hallinto-osaston tukipalveluista mm. talous- ja henkilöstöhallinnossa. Myös 

Nordican asemaan suhteessa kunnan muihin toimialoihin on kaivattu sel-

keyttämistä ja yhteistyön kehittämistä.  

 

 Keskustelujen lopputuloksena on päädytty valmistelemaan Elinkeinot & ke-

hitys Nordican lakkauttaminen eriytettynä taseyksikkönä siten, että sen ta-

lous, toiminta ja henkilöstö siirretään kiinteäksi osaksi hallinto-osastoa 

1.1.2021 alkaen. Henkilöstön virka- ja työsuhteet jatkuvat ennallaan, mutta 

tehtävänkuvia tarkastellaan hallinto-osastolla ja muillakin elinvoimaan liit-

tyvillä toimialoilla tarvittaessa, mikäli toiminta- ja asiakasprosessien kehit-

täminen sitä edellyttää. Tärkeää on, että elinvoima- ja yrityspalvelujen tulee 

jatkossakin olla selkeä kokonaisuus mm. asiakkaiden ja viestinnän näkökul-
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masta. Hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset vielä vuoden 2020 

aikana. Kunnan talousarvio 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuo-

sille 2021 - 2023 on valmisteltu esitetyn muutoksen mukaisesti. 

 

 Kunnan organisaation ja palvelurakenteen tarkastelussa on yhtenä tehtävänä 

kunnan tilojen käytön tehostaminen. Nordica on ollut fyysisesti erillään 

muusta hallinto-osastosta koko toimintansa ajan. Kunnantalolle on tehty li-

sää toimistotiloja, joka on mahdollistanut Nordican henkilöstön siirtymisen 

kunnantalolle 1.10.2020 alkaen.    

 

 Hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta päättää elinkeino- ja yritys-

palveluista, kansainvälisyyspalveluista, koulutuspalveluista, kehittämishan-

ketoiminnasta, elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta, muusta elinkeinotoi-

mea tukevasta toiminnasta sekä kunnan kalatalouden kehittämisrahaston 

elinkeinollisesta toiminnasta. Kunnanhallitus päätti 3.2.2020 § 23 myös 

luottamushenkilöorganisaation uudistamistarpeiden kartoituksesta osana or-

ganisaation ja palvelurakenteen kehittämistyötä. Tehtävään nimetty työryh-

mä valmistelee asiaa myös elinvoimalautakunnan osalta talven ja kevään ai-

kana niin, että mahdolliset muutokset tulevat voimaan seuraavan valtuusto-

kauden alussa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Elinkeinot & kehitys Nordi-

ca eriytettynä taseyksikkönä lakkautetaan 1.1.2021 ja sen talous, toiminta ja 

henkilöstö sisällytetään kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon.   

 

 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 Elinkeinot & kehitys Nordica 

eriytettynä taseyksikkönä lakkautetaan 1.1.2021 ja sen talous, toiminta ja 

henkilöstö sisällytetään kunnanhallituksen alaiseen hallinto-osastoon.   

 

 Päätös:  

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

 __________  

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

5/2020 9 

 

Kunnanhallitus § 222 19.10.2020 

Valtuusto  12.11.2020 

 

 

50 

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän tulevaisuus 

 

403/00.04.01/2020 

 

KHALL § 222 Hallintojohtaja 

 

 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä on perustettu vuonna 1994 vas-

taamaan silloisen aluekehityslain tavoitteeseen kuntien seudullisesta yhteis-

työstä. Nykyään sen päätehtävänä on Pohjois-Lapin kuntien eli Inarin, So-

dankylän ja Utsjoen yhteinen edunvalvonta. Viime vuosina edunvalvonta 

on painottunut liikenteen ja logistiikan asioihin.   

 

 Kuntayhtymän kuntarahoitus on ollut vuodesta 2015 lähtien 1 €/asukas ja 

vuosibudjetti noin 50 000 euroa. Puuttuva rahoitusosuus on katettu aiem-

min kerätyillä ennakoilla ja ylijäämillä. Tänä vuonna kerätyt ennakot ja yli-

jäämät on käytetty ja kuntien tulee päättää kuntayhtymän tulevaisuudesta. 

Toiminnan pitäminen nykyisellä tasolla edellyttää noin 3,7 euron rahoitus-

ta/asukas. Tämä sisältää Pohjois-Lapin ja Itä-Lapin kuntien yhteisen EU-

hankkeen omarahoitusosuuden. EIP-hankkeen (1.1.2021-30.4.2023) tavoit-

teena on tunnistaa kuntien tulevaisuuden kasvu- ja vahvuusalueet yhdessä 

alueen yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. EU-hanketoiminnan lisäksi 

kuntayhtymän tarkoituksena on jatkaa yhteistä edunvalvontaa. 

 

 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on vuoden 2019 arviointikertomuksessa 

todennut, että jäsenkuntien valtuustojen tulee käydä keskustelua Pohjois-

Lapin alueyhteistyön ky:n toiminnan jatkamisesta. Tarkastuslautakunta 

pyytää kirjallisen vastauksen, mihin toimenpiteisiin kuntayhtymän toimin-

nan jatkamisen kannalta ryhdytään. 

 

 Ohessa on Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky:n yhtymäkokouksen pöytäkir-

janote 8 § 15.9.2020 sekä yhtymäkokouksen päättämä työvaliokunnan laati-

ma taustamuistio 21.9.2020. Yhtymäkokous puoltaa toiminnan jatkamista 

nykyisellä tasolla siten, että myös yhteinen EU-hanke Itä-Lapin seutukun-

nan kanssa voidaan toteuttaa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Inarin kunta sitoutuu Poh-

jois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän toiminnan jatkamiseen kuntayhty-

män yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti. 

 

 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 on Pohjois-Lapin alueyhteistyön ky:n yhtymäkokouksen pöytäkir-

janote 8 § 15.9.2020 sekä yhtymäkokouksen päättämä työvaliokunnan laati-

ma taustamuistio 21.9.2020. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Inarin kunta sitoutuu Pohjois-Lapin 

alueyhteistyön kuntayhtymän toiminnan jatkamiseen kuntayhtymän yhty-

mäkokouksen esityksen mukaisesti. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021 

 

389/02.03.00/2020 

 

KHALL § 219 Talouspäällikkö 

 

 Kuntalaki 111 §: "Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä val-

tuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista 

sekä muiden verojen perusteista." Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n 

mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle 

viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tai Vero-

hallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa. 

 

 Kunnan taloudellinen kehys 

 

 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 15.6.2020 vuoden 2021 talousarvion 

sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2021 - 2023 laadintaohjeen, jossa on 

lähdetty siitä, että veroprosentit pysyvät nykyisinä.  

 

 Koko kunnan toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan ensi vuonna ole-

van n. 53,7 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu kuluvan vuoden talousarvi-

oon verrattuna on 0,8 milj. euroa. 

 

 Verotuloja arvioidaan ensi vuonna kertyvän nykyisellä tuloveroprosentilla 

ja kiinteistöveroprosenteilla yhteensä 29,750 milj. euroa. Kuluvan vuoden 

talousarviossa kertymän arvioitiin olevan 29,040 milj. euroa.Tuoreimman 

Kuntaliiton ennusteen (6.10.2020) mukaan kuluvan vuoden verokertymä 

jäisi kuitenkin 28,090 milj. euroon. 

 

 Valtionosuuksia arvioidaan valtiovarainministeriön uusien kuntakohtaisten 

laskelmien mukaan saatavan ensi vuonna 26,664 milj. euroa. Kuluvan vuo-

den talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin saatavan 25,346 milj. euroa. 

Valtio on tukenut kuntien taloutta koronatukipäätöksillään. Tästä johtuen 

myös tämän vuoden arvioitu valtionosuus on noussut 26,822 milj. euroon. 

 

 Ensi vuoden tilikauden tuloksen koko kunnan osalta arvioidaan jäävän yli-

jäämäiseksi 0,669 milj. euroa. Vuoden 2022 tuloksen arvioidaan olevan 

1,773 milj. euroa alijäämäinen. Kyseiselle vuodelle kohdistuu mm. kerta-

luontoisena eränä kahden koulun purkukustannukset n. 1,425 milj. euroa. 

Vuonna 2023 tulos olisi jäämässä +/- nollan tuntumaan. 

 

 Ensi vuoden vuosikate koko kunnan osalta on n. 3,5 milj. euroa. Vuosikate 

kattaa sekä suunnitelman mukaiset poistot että heikkokuntoisia rakennuksia 

koskevat alaskirjausohjelman mukaiset lisäpoistot.  

 

 Vuoden 2021 nettoinvestoinnit ovat n. 2,3 milj. euroa. Suunnitteluvuosia 

2022 - 2023 koskeva investointiohjelma on huomattavasti raskaampi. Suun-
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nitteluvuosien nettoinvestoinnit ovat keskimäärin n. 6,5 milj. euroa, mikä 

tarkoittaa tuolloin myös lainakannan reippaampaa kasvua. Kunnan kassati-

lanne on vielä ensi vuonna kohtalaisen vahva, mutta heikkenee suunnittelu-

vuosina. 

 

 Tuloveroprosentti 

 

 Tuloveroprosentti on tällä hetkellä 19,0 %. Tuloveroprosenttia ei esitetä 

muutettavaksi vuodelle 2020. 

 

 Taloussuunnittelu on lähdetty siitä, että kunnallisveroa kertyy ensi vuonna 

n. 21,6 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kunnallisveron osuus oli 

n. 20,4 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteutuma-arvio on n. 20,5 milj. euroa.  

 

 Inarin kunnan nykyinen tuloveroprosentti on edellisten vuosien tapaan La-

pin kunnista alhaisin ja alhaisempi kuin keskimäärin koko maassa. Vuonna 

2020 Lapissa tuloveroprosentin keskiarvo on 21,17 % ja koko maassa 

19,97 %. 

 

 Kiinteistöveroprosentit 

  

 Kiinteistöverolain (1266/2001) 11 §:n 2 mom. mukaan "Kunnanvaltuusto 

määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen sa-

malla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöve-

roprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella." 

 

 Voimassa olevat kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 

 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 - 0,90 

 Muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,93 - 2,0 vaih-

teluvälin rajoissa, enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin 

pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosent-

ti. (Kiinteistöverolaki § 13).  

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00 

 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voi olla yleistä  veroprosenttia alhaisempi, alaraja 0,00 

 Alle 10 megavolttiampeerin voimalaitoksiin sovelletaan yleistä kiinteis-

töveroprosenttia. 

 

 Inarin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 

 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 

 Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 

 Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 Voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti 

 

 Kiinteistöverojen tuottokehitys Inarissa on pysynyt kohtalaisen tasaisena. 

Vuonna 2018 tuotto oli n. 4,4 milj. euroa, vuonna 2019 n. 4,5 milj. euroa ja  kuluvana vuonna Kuntaliitto arvioi tuoton olevan n. 4,5 milj, euroa. Vuosille 2022 - 2023 arvioidaan kiinteistöveroja kertyvän n. 4,5 milj. euroa vuotta kohti. 
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 Yleinen kiinteistövero on tällä hetkellä Lapissa keskimäärin 1,30 % ja koko 

maassa 1,08 %. Lapin läänin korkeimmat prosentit ovat Rovaniemellä 

1,55 %, Pelkosenniemellä 1,50 %, Simossa ja Sodankylässä 1,40 % ja Ina-

rissa 1,35 %. 

 

 Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on Lapissa keskimäärin 

0,53 % ja koko maassa 0,50 %. Pelkosenniemen, Posion, Savukosken ja 

Utsjoen prosentit ovat korkeammat kuin Inarissa. 

 

 Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on Lapis-

sa keskimäärin 1,22 % ja koko maassa 1,20 %. Lapin kunnista 11:llä kun-

nalla on korkeampi prosentti kuin Inarissa. 

 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on Lapissa keskimäärin 

2,3 %. Lapin kunnista 7:llä kunnalla on korkeampi prosentti kuin Inarissa ja 

koko maassa 1,83 %.  

 

 Kiinteistöveroprosentteja ei esitetä muutettavaksi vuodelle 2021. 

 

 Yhteisövero 

 

 Kunnan osuus yhteisöverotuotosta oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä n. 2,7 

milj. euroa. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kuluvalle vuodelle olevan 

n. 3 milj. euroa. Kuntaliiton mukaan yhteisöveron jako-osuuden korotus li-

sää kuntien yhteisöverotuloja erityisesti ensi vuonna. Kuntien jako-

osuuteen ollaan tekemässä 10 prosenttiyksikön  määräaikainen korotus 

vuodelle 2021. Yhteisöverotuottoon vaikuttaa valtakunnallinen 

yhteisöverokertymä, johon kunta ei voi suoraan vaikuttaa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle 2021 vahvistettavaksi 

1. tuloveroprosentiksi 19,00 

2. seuraavat kiinteistöveroprosentit: 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 

 vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 

 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 

 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö  

      puh. 040 517 5042 

  __________ 

 

VALT Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuodelle 2021 vahvistettavaksi 

1. tuloveroprosentiksi 19,00 

2. seuraavat kiinteistöveroprosentit: 

 yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 

 vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 

 muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 

 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 

 yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Käsittely: 

Kunnanjohtaja esitteli kunnan taloudellista tilannetta sekä talous- ja 

toimintasuunnittelutilannetta. 

 

Päätös:  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214 

 __________  
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Ivalon asemakaavan muutos 

 

218/10.02.03/2020 

 

TEKLTK § 32 Tekninen johtaja 

 

 Ivalon asemakaavassa Mukkavuopajantien alussa on osoitettuna kaksi 

teollisuustonttia, joista korttelissa 127 on sijainnut aikoinaan Ivalon 

jätevedenpuhdistamo ja teknisen osaston varasto. Myöhemmin vanhoissa 

teknisen osaston tiloissa on toiminut Revontulisäätiö sekä kansalaisopisto ja 

nuorisotoimi. Myöhemmin varastorakennus on purettu. Alueen keskeisen 

sijainnin ja ympäröivän maankäytön perusteella alueen käyttötarkoitus olisi 

syytä muuttaa rivitalorakentamiseen.  

 Alustava kaavaluonnos ohessa. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää käynnistää Ivalon asemakaavan muutoksen 

korttelissa 121 ja 127. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 Toimeksi: kaavoitusinsinööri  

 Tiedoksi:   

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

  

  _____________ 

 

TEKLTK § 82 Tekninen johtaja 

 

 Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) kuuleminen on ollut 13.5.-11.6.2020. 

Valmisteluaineisto on lähetetty Lapin Ely-keskukselle, Lapin liitolle, Inarin 

Lapin Vesi Oy:lle, Tunturiverkko Oy:lle sekä Inarin kunnan 

rakennustarkastukselle sekä ympäristöyksikölle. 

 Lausunnon on jättänyt Lapin Ely-keskus sekä Inarin kunnan 

terveydensuojeluviranomainen. Lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia 

valmisteluaineistoon. Lausunnot on käsitelty kaavaselostuksessa.  

 

 Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 15.7.-31.8.2020. 

Kaavaehdotuksesta ei pyydetty viranomaislausuntoja, koska kaavaehdotus 

on kaavaluonnoksen (valmisteluvaiheen) kuulemisen mukainen, eikä 

viranomaisilla ollut siihen huomautettavaa. Kaavaehdotus ohessa. 

Kaavaselostus ohessa. 
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 Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää esittää kaavaehdotuksen kunnanhallituksen 

hyväksyttäväksi ja esitettäväksi edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

    

 _____________ 

 

KHALL § 226 Ohessa kaavaehdotus ja kaavaselostus. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätös: 

Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian seuraavaan kokoukseen. 

 

Toimeksi:  kaavasuunnittelija 

Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

    puh. 0400 692 363 

__________ 

 

KHALL § 236 Tekninen johtaja 

 

 Kaavaselostusta on täydennetty kohdassa 1.6 Lähdemateriaali, kohdassa 

3.1.2 Alueen nykytilanteen ja luonnonympäristön kuvaus sekä kohdassa 

5.2.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. Korjattu kaavaselostus 

ohessa. 

 

 Kaavaselostuksessa oli jäänyt huomioimatta luontokartoittaja vuonna 2019 

……….. tekemä luontokartoitus. Luontokartoittaja oli havainnut alueella 

Suomen vastuulajin Kellosinilatvan esiintymän.   

 

 Esiintymästä on pyydetty kommentti Lapin ELY-keskuksen luontovastaa-

valta ylitarkastaja Marjut Kokolta. Hänen mukaansa Kellosinilatva on Ina-

rissa varsin elinvoimainen, eikä sitä ole suojeltu luonnonsuojelulailla. Hä-

nen mukaansa tässä tapauksessa esiintymää ei kannata merkitä kartalle, jos 

se jää rakennuspaikan alle. Tuloksena olisi ristiriitainen kaavamerkintä ja 

kyseessä on kuitenkin jo olemassa oleva rakennuspaikka. 
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 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavaehdotuksen ja korjatun kaavaselos-

tuksen ja esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Käsittely: 

 Maire Puikko poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja pää-

töksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 

 

VALT  

Liite 2 Liitteenä 2 on Ivalon asemakaavan muutosehdotus (Mukkavuopaja, 

korttelit 121 ja 127) ja ohessa kaavaselostus. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen valtuuston hy-

väksyttäväksi. 

  

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Ivalon asemakaavan muutoksen 

(Mukkavuopaja, korttelit 121 ja 127).  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  
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Talousarvio vuodelle 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 

 

131/02.02.00.00/2020 

 

KHALL § 227 Talouspäällikkö 

Liite 1  

 Kuntalain 110 §:ssä on säädetty talousarviosta ja -suunnitelmasta seuraa-

vasti: 

 

 "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraa-

vaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talou-

den vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuus-

ton on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-

deksi eli suunnitelmakaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en-

simmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne 

toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur-

vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta-

konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilin-

päätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta-

loussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai-

nittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan 

tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, mi-

ten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 

nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu-

loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 

 Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." 

 

 Kunnallisten liikelaitosten taloudesta on kuntalain 120 §:ssä säädetty seu-

raavasti: 

 

 "Kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia 

säännöksiä kuitenkin siten, että: 

 

 1) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laadi-

taan kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä 

osana; 

 

 2) kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslas-

kelma-, investointi- ja rahoitusosa;" 

 --- 

 

 Kunnan ensi vuoden talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 

sisältyy kunnan liikelaitosten ja taseyksiköiden erilliset talousarviot ja -
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suunnitelmat. Toimintaa ja taloutta on suunniteltu käyttötalouden, inves-

tointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmasta. Lisäksi suunnittelus-

sa on huomioitu voimassa oleva Inarin kunnan elinvoimaohjelma osana toi-

mialojen taloutta ja toimintaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

 

 Ensi vuoteen ollaan siirtymässä taloussuunnittelun näkökulmasta hyvin 

poikkeuksellisissa oloissa. Erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien ar-

vioiminen ensi vuodelle on ollut vaikeaa. Koronapandemia ja sen aiheutta-

mat taloudelliset vaikutukset ovat muuttaneet kuntatalouden ennusteita vii-

me kuukausina useaan otteeseen. Kuntaliitosta muistutetaankin, että pande-

mian vuoksi kaikki julkisen talouden ennusteet sisältävät nyt suuria riskejä. 

Valtiovarainministeriön talouden ennusteet pohjautuvat oletukselle, että ko-

ronapandemia kehittyy Suomessa hallitusti ja talous lähtee kasvuun.  

 

 Syyskuun valtuuston lähetekeskustelun jälkeen talousarviokehykseen on 

tullut muutoksia verotulo- ja valtionosuusennusteisiin ja sivistysosasto tar-

kensi suunnitteluvuosien osalta koulukeskuksen leasingvuokrakulujen mää-

rän.  

 

 Inarin kunnassa ensi vuoden tilikauden tulos on tässä vaiheessa arvioitu jää-

vän n. 0,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2021 vuosikate on n. 3,5 milj. 

euroa ja vastaavasti poistojen (ml. heikkokuntoisten rakennusten alaskirja-

ukset) arvioidaan olevan yhteensä n. 2,8 milj. euroa. Vuosikate kattaa kaik-

ki tilikauden poistot, mikä tunnuslukuna tarkoittaa talouden tasapainoa. 

 

 Suunnitteluvuosien osalta tilanne heikkenee erityisesti vuoden 2022 kohdal-

la. Tähän vuoteen kohdistuu muun muassa kahden koulun purkukustannuk-

set sekä uuden koulukeskuksen leasingvuokrien ja ylläpitosopimuksen mu-

kaisten maksujen alkaminen. Vuonna 2023 talouden tilanne näyttäisi jälleen 

tasapainottuvan. 

 

 Verotuloja arvioidaan ensi vuodelle kertyvän yhteensä n. 29,8 milj. euroa. 

Kuluvalle vuodelle kertymäarvio on nyt n. 28,1 milj. euroa. 

 

 Valtionosuuksia arvioidaan ensi vuodelle saatavan n. 26,7 milj. euroa. Ku-

luvan vuoden arvio on nyt n. 26,8 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousar-

viossa valtionosuuksia arvioitiin saatavan n. 25,3 milj. euroa. Valtionosuuk-

sia kasvattaa erityisesti valtion kunnille osoitetut koronatukipaketit, lakisää-

teinen indeksikorotus ja verokompensaatioiden kasvu. 

 

 Investointiohjelma vuodelle 2021 on vielä maltillinen. Nettoinvestoinnit 

ovat n. 2,3 milj. euroa. Suunnitteluvuosien nettoinvestoinnit nousevat kes-

kimäärin kahdessa vuodessa n. 6,5 milj. euroon. Investointien rahoittami-

seen talousarviolainaa on suunniteltu otettavaksi ensi vuodelle 1,5 milj. eu-

roa. Suunnitteluvuosien kohdalla lainakanta poikkeuksellisesti kasvaa ras-

kaan investointiohjelman vuoksi. 
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 Kunnan kassa on kohtalaisen vahva vielä ensi vuonna, jolloin  maksuval-

mius on 26 päivää. Kassa on kuitenkin heikkenemässä suunnitteluvuosien 

aikana. Maksuvalmiuden kannalta riittävänä voidaan pitää kahden viikon 

kassan riittävyyttä.  

 

 Kunnanhallitus antoi 15.6.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä talous- ja 

toimintasuunnitelman 2021 -  2023 laadintaohjeen, jonka mukaan suunnit-

telun lähtökohtana oli, että veroprosentit pysyvät samoina. Suunnitteluaika-

taulun mukaan toimielimet ovat tehneet esityksensä ensi vuoden talousar-

vioksi ja seuraavien kahden vuoden suunnitelmiksi. Valtuusto on käynyt lä-

hetekeskustelun 16.9.2020 talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja si-

sällöstä. Talous- ja toimintasuunnitelman tilannetta on esitelty yhteistyötoi-

mikunnalle 29.9.2020. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt taloussuunnitteluti-

lannetta syksyn kokouksissaan. Talousarvion tiedotustilaisuus lehdistölle on 

kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen seuraavana päivänä. 

 

 Ohessa on kunnanjohtajan esitys vuoden 2021 talousarvioksi sekä talous- 

toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2023. 

 

 Kunnanjohtajan mahdollisesti käsittelyn aikana tekemät päätösehdotuksen 

muutokset ja kunnanhallituksen tekemät muutokset kirjataan käsittelyyn. 

 

 Talous- ja toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä kunnanhallituksessa, toimi-

alajohtajat ja talouspäällikkö ovat asiantuntijoina kokouksessa, joka  kes-

keytetään heidän kuulemisensa ajaksi. Myös liikelaitosten johtajille on il-

moitettu, että heitä voidaan tarvittaessa kuulla asian käsittelyn aikana. 

 

 Kunnanjohtaja ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle oheisen vuoden 2021 talousar-

vion sekä vuosien 2021 - 2023 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston 

hyväksyttäväksi. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

Toimialajohtajat Jaakko Seppänen (klo 9.10-11.38), Ilkka Korhonen 

(klo 9.10-12.30) ja Arto Leppälä (klo 9.10-13.33), kiinteistöpäällikkö Jaak-

ko Korppila (klo 14-14.27) sekä talouspäällikkö Pirjo Kyrö (klo 9.10-

13.45) olivat paikalla asiantuntijoina. Kokous keskeytettiin kuulemisten 

ajaksi.  

 

Maire Puikko saapui kokoukseen klo 9.17 kokouksen ollessa keskeytettynä. 

 

Kunnanhallitus kävi talousarvion läpi. 

 

Maire Puikko ehdotti Miia Kärnän ja Timo Väisäsen kannattamana, että va-

rataan 20 000 euroa yksityisteiden perusparantamisen omarahoitusosuuteen.  
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Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheen-

johtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa nimen-

huudolla.  

 

Hän teki seuraavan äänestysesityksen:  

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

"ei" voittaa, on Puikon ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyt-

tiin yksimielisesti.  

 

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 8 ääntä: 3 jaa-ääntä, 3 ei-ääntä,  

2 tyhjää ääntä, poissa 1. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.  

  

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen puheenjohtajan äänen ratkaistessa 

kunnanjohtajan päätösehdotus.  

 

2. Talousarvion rakenne 

 

2.2.1 Kuntatalous  

Talouspäällikön toimittama tekstimuutos koskien valtion koronatukitoi-

mia vuosina 2020 ja 2021 hyväksyttiin. 

 

3. Käyttötalousosa 

 

3.5.4 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 

Kohdassa Tunnusluvut, kuntouttava työtoiminta henkilölukumäärä muu-

tettiin 37:ksi. 

 

5. Investointiosa 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

Kohta Suunterveydenhuolto poistetaan investointiohjelmasta, määrärahat 

sisältyvät käyttötalouteen.  

 

Tekninen lautakunta 

Kohdasta Ulkoilu- ja liikunta-alueet poistetaan sana "näköalapaikka".  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen em. muutoksin. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Valtuustolle  

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö  

      puh. 040 517 5042 

  __________ 

 

VALT  
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Kunnanhallitus § 227 19.10.2020 

Valtuusto  12.11.2020 

 

 

Liite  3 Liitteenä 3 on Inarin kunnan talousarvio vuodelle 2021 sekä talous- ja toi-

mintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 ja ohessa on kunnanhallituksen 

19.10.2020 § 227 äänestysluettelo. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä 3 olevan vuoden 2021 talousar-

vion sekä vuosien 2021 - 2023 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston 

hyväksyttäväksi. 

 

 Käsittely: 

 Kunnanjohtaja esitteli ensi vuoden talousarviota sekä talous- ja toiminta-

suunnitelmaa vuosille 2021 - 2023. 

 

Valtuustoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot seuraavassa järjestyksessä: 

-  Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron piti Eeva Harmanen.  

-  Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron piti Toini Sanila. 

-  SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoron piti Kari Tammela. 

-  Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenvuoron piti Eira Oikarinen.  

-  Vihreiden valtuustoryhmän puheenvuoron piti Maire Puikko. 

 

Anne Tuovila ehdotti, että valtuusto lisää inarinsaamen kielipesätoiminnan 

talousarvioon 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelmaan 2022-2023. 

Sivistysosaston henkilöstöohjelmaan lisätään 10 henkilötyövuotta. 

Valtuusto yksimielisesti hyväksyi lisäyksen. 

 

Pekka Pekkala ehdotti, että talousarviossa teknisen osaston 

henkilöstöohjelmassa työvalmentajan nimike muutetaan 

kunnossapitotyöntekijäksi.Valtuusto yksimielisesti hyväksyi muutoksen. 

 

Päätös:  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 

2021 talousarvioksi sekä vuosien 2021 - 2023 talous- ja toimintasuunnitel-

maksi.  

  

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."  

 

 

 


