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Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja  Hannu Alenius  I varapuheenjohtaja 

 Jarmo Huhtamella II varapuheenjohtaja 

 Janne Hannola jäsen 
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Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 6.10.2021. 

 

Asiat 250 - 261 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastettiin sähköpostitse.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Palolahti ja Tiitu Kemppainen. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus sähköpostitse 

 Jari Huotari  Mari Palolahti 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 18.10.2021 

 

Allekirjoitukset 

 sähköpostitse  sähköpostitse 

 Heli Palolahti  Tiitu Kemppainen  

 

Pöytäkirjan nähtävänä 

pitäminen Pöytäkirja on viety 19.10.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 

osoitteeseen www.inari.fi. 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

15/2021 2 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Kunnanhallitus 
 

Kokousaika  11.10.2021 klo 16:00 - 17:55 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Luettelo käsitellyistä asioista 

 

§ Otsikko Sivu 

250 Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 3 

251 Valtuuston kokouksen 23.9.2021 päätösten laillisuuden toteaminen ja 

täytäntöönpano 

4 

252 Valtuuston, kunnanhallituksen ja kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden sekä 

eläkemenojen vuoden 2022 talousarviot, talous- ja toimintasuunnitelmat 

vuosille 2022 - 2024 sekä käyttösuunnitelmat 

5 

253 Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen sisäilmatyöryhmään 6 

254 Edustajien nimeäminen Lapin hyvinvointialueella perustettaviin 

verkostoihin 

8 

255 Valtuustoaloite / Perussuomalaisten Inarin valtuustoryhmä / Lukion ja 

peruskoulun alkamisaikojen yhtenäistäminen 

10 

256 Lausunto uuden Lappi-sopimuksen luonnoksesta 11 

257 Inarin kunnan lausunto Metsähallituksen hakemuksesta metsästyksen 

rajoittamiseksi 

12 

258 Kutsuja tilaisuuksiin 14 

259 Vuopajanniemen satamasuunnitelman hyväksyminen/ Otto-oikeuden 

käyttäminen teknisen lautakunnan tekemään päätökseen 29.9.2021 § 81 

15 

260 Inarin vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 20 

261 Muut keskusteltavat asiat 22 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

15/2021 3 

 

Kunnanhallitus § 250 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

4/00.02.01/2021 

 

KHALL § 250  

Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden perus-

teella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi kunnan 

tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijain tekemät päätökset ja päät-

tää, että se ei KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeut-

taan. 

 

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 tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla 

asiantuntijana § 259 osalta klo 16.02 - 16.17. Kokous keskeytettiin kuule-

misen ajaksi.  
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Kunnanhallitus § 251 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuuston kokouksen 23.9.2021 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano 

 

2/00.02.00/2021 

 

KHALL § 251 Täytäntöönpanomuistio on ohessa.  

  

  Kunnanjohtajan ehdotus:  

  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat käsitelty lailli-  

  sessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä ole  

  lakien ja asetusten vastaiset, joten kunnanhallitus päättää panna  

  täytäntöön valtuuston lainvoimaiset päätökset.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   muistiossa mainitut 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 252 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuuston, kunnanhallituksen ja kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden sekä eläkemenojen vuoden 

2022 talousarviot, talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2022 - 2024 sekä käyttösuunnitelmat 

 

190/02.02.00.00/2021 

KHALL § 252 Talouspäällikkö 

 

 Taloussuunnittelun aikataulun mukaisesti lautakunnat käsittelevät 27.9. -

 14.10.2021 ensi vuoden talousarviot sekä talous- ja toimintasuunnitelman-

sa vuosille 2022 - 2024. Kunnanhallitus on omalta osaltaan käsitellyt ta-

lousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa ennen varsinaista koko kunnan ta-

lousarvion käsittelyä. 

 

 Valtuuston toiminnallisia muutoksia suunnittelukaudella ovat ensi vuonna 

käytävät aluevaalit ja seuraavina vuosina käytävät eduskuntavaalit ja presi-

dentinvaalit. Kunnanhallituksen toiminnallisia muutoksia ovat varautumi-

nen saamen käännös- ja tulkkauskuluihin sekä asukaslehtikokeiluun kunta-

viestinnässä. Yritys- ja kehittämispalveluissa ensi vuodelle uutena haussa 

olevana hankkeena on kestävää matkailua ja digitaalista vastuullisuusvies-

tintää Pohjois-Lapissa. Kehittämis- ja yhteistyöhankkeissa uutena yhteis-

työhankkeena on yksityisteiden kunnossapidon tukeminen kunnan 

osuudella. 

 

 Kunnanhallituksen alaisen Saariselän kehittämisrahaston talousarvio ja toi-

mintasuunnitelma käsitellään perinteisesti koko kunnan talousarvion käsit-

telyn yhteydessä. Myös kunnanhallituksen investoinnit käsitellään koko 

kunnan investointiohjelman yhteydessä. 

 

 Ohessa ovat esitykset valtuuston, kunnanhallituksen, kehittämis- ja yhteis-

työhankkeiden ja eläkemenojen ensi vuoden talousarvioksi sekä talous- ja 

toimintasuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2023 ja tuloslaskelmat. Ohessa ovat 

myös käyttösuunnitelmaesitykset ensi vuodelle sekä hallinto-osaston henki-

löstösuunnitelma. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä 

1. omalta osaltaan esitykset valtuuston, kunnanhallituksen, kehittämis- ja 

yhteistyöhankkeiden ja eläkemenojen ensi vuoden talousarviot ja talous- 

ja toimintasuunnitelmat vuosille 2022 - 2024 

2. omalta osaltaan valtuuston, kunnanhallituksen, eläkemenojen, kehittä-

mis- ja yhteistyöhankkeiden käyttösuunnitelmat sekä hallinto-osaston 

henkilöstösuunnitelman. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   talouspäällikkö 

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö  

      puh. 040 517 5042 

  __________
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Kunnanhallitus § 253 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen sisäilmatyöryhmään 

 

146/00.00.01.01/2012 

 

KHALL § 253 Työsuojelupäällikkö 

 

 Yhteistyötoimikunta on päättänyt 24.5.2007 § 37 perustaa sisäilmatyöryh-

män. Inarin kunnan sisäilmatyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka 

käsittelee haittailmoitusten perusteella ja vain tarpeen mukaan Inarin kun-

nan työpaikkojen sisäilma-asioita. Työryhmän toimintaa ohjaa ohessa oleva 

”Puhdas sisäilma on kaikkien etu - Inarin kunnan toimintamalli sisäilmaon-

gelmien ehkäisyyn ja hallintaan” joka on yksi kunnan työsuojelumalleista. 

Sisäilmatyöryhmän tärkein tehtävä on suunnitelmallisesti edetä sisäilmaon-

gelman ratkaisussa sekä pyrkiä luomaan kestäviä ja yhtenäisiä toiminta-

suunnitelmia. Sisäilmatyöryhmä voi tarvittaessa olla myös asiantuntija-apu-

na sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä.  

 

 Kunnan sisäilmaohje on tällä hetkellä puhtaasti työsuojelullinen ja koskee 

kunnan työntekijöiden työturvallisuutta. Sisäilmaongelma koskee usein 

myös tilojen muita käyttäjiä (esim. asukkaat, hoitolapset, oppilaat jne.) ja 

sen vuoksi sisäilma-asiat on käytännössä käsitelty sisäilmatyöryhmässä laa-

jemmin terveydensuojelulaki huomioiden ja huolehdittu tiedottamisesta. 

 

 Sisäilma-asioiden käsittely moniammatillisessa sisäilmatyöryhmässä muu-

tamia kertoja vuodessa on todettu hyväksi mm. asioiden etenemisen seuraa-

miseksi. Näiden palaverien lisäksi sisäilmatyöryhmä käy tarvittaessa koh-

teissa ja vie asioita eteenpäin eri kokoonpanoilla esimerkiksi terveydensuo-

jeluviranomaisen johdolla. 

 

 Sisäilmatyöryhmässä on todettu, että kunnanhallituksen edustajan nimeämi-

nen työryhmään on luonut hyvän yhteyden suoraan päätöksentekoon vaikka 

monissa kunnissa ja kaupungeissa sisäilmatyöryhmä on 

ns. viranomaistyöryhmä. Sisäilmatyöryhmän muistiot toimitetaan kunnan-

hallitukselle tiedoksi ja tarvittaessa tehdään kirjallisia esityksiä. 

 

 Inarin kunnan sisäilmatyöryhmään kuuluvat seuraavien tahojen edustajat: 

tilapalvelu liikelaitoksen kiinteistöpäällikkö, ympäristöyksikön johtaja, var-

sinaiset työsuojeluvaltuutetut, kunnanhallituksen edustaja sekä työsuojelu-

päällikkö, joka toimii työryhmän sihteerinä ja koollekutsujana. Työtä teh-

dään yhteistyössä työterveyshuollon, kunkin työpaikan esimiehen kanssa 

henkilöstöä kuullen ja tarvittaessa apuna käytetään muita asiantuntijoita. 

Kunnanhallituksen edustajana aiemmalla valtuustokaudella työryhmässä 

toimi kunnanhallituksen jäsen Janne Hannola ja puheenjohtajana työsuoje-

lupäällikkö. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus  

1. valitsee kunnanhallituksen edustajan työryhmään 

2. nimeää työryhmän puheenjohtajaksi työsuojelupäällikön. 
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Kunnanhallitus § 253 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Kunnanhallituksen edustajaksi sisäilmatyöryhmään valittiin yksimielisesti 

Janne Hannola. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   työsuojelupäällikkö 

  Tiedoksi:   Janne Hannola 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 254 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Edustajien nimeäminen Lapin hyvinvointialueella perustettaviin verkostoihin 

 

409/07.02.02.00/2021 

 

KHALL § 254 Hallintojohtaja vs.  

 

 Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) on lähettä-

nyt kuntaan oheisen kirjeen.  

 

 Väliaikainen valmistelutoimielin pyytää edustajien nimeämisiä Lapin hy-

vinvointialueella perustettaviin verkostoihin 15.10.2021 mennessä seuraa-

vasti: 

 

 1) Työnantajan edustaja henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon 

 2) Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja varahenkilöt henkilöstöasioita 

koskevaan inforyhmään 

 3) Asiantuntija, kiinteistöhuollon palvelut 

 4) Asiantuntija, ruokahuollon palvelut 

 5) Asiantuntija, siivous- ja vaatehuollon palvelut 

 6) Työnantajan edustaja ja varahenkilö taloushallinnon valmisteluverkos-

toon 

 7) Organisaation edustaja sopimusten siirtämistä valmistelevaan verkos-

toon. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää nimetä  

1. työnantajan edustajaksi henkilöstöasioiden valmisteluverkostoon hallin-

tojohtaja Mari Palolahden 

2. henkilöstöasioita koskevaan inforyhmään henkilöstöryhmien pääluotta-

musmiehet Minna Huhtamellan (Juko ry.) ja varahenkilöksi Maria Artti-

jeffin, Venla Jomppasen (Juko ry./TS) ja varahenkilöiksi Päivi Se-

menoffin ja Mika Roinisen, Virpi Liuskan (JAU ry.) ja varahenkilöksi 

Marjo Kiviniemen, Liisa Kaivosojan (Tehy ry.) ja varahenkilöiksi Mar-

tina Huovisen ja Niina Lyörin, Pirjo Valikaisen (SuPer ry.) ja varahen-

kilöksi Sari Taalin. 

3. asiantuntijaksi, kiinteistöhuollon palveluihin kiinteistöpäällikkö Jaakko 

Korppilan, Tilapalvelu liikelaitos  

4. asiantuntijaksi, ruokahuollon palveluihin ruokapalvelujohtaja Marika 

Liimataisen, Ruokapalvelu liikelaitos 

5. asiantuntijaksi, siivous- ja vaatehuollon palveluihin siivoustyön johtaja 

Henna Tervaniemen, Inarin Kiinteistöt Oy 

6. taloushallinnon valmisteluverkostoon työnantajan edustajaksi talous-

päällikkö Pirjo Kyrön ja varahenkilöksi hallintojohtaja Mari Palolahden  

7. organisaation edustajaksi sopimusten siirtämistä valmistelevaan verkos-

toon sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppäsen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  
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Kunnanhallitus § 254 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   Lapin hyvinvointialue, nimetyt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 255 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuustoaloite / Perussuomalaisten Inarin valtuustoryhmä / Lukion ja peruskoulun 

alkamisaikojen yhtenäistäminen 

 

407/12.00.00/2021 

 

KHALL § 255 Hallintojohtaja vs.  

 

 Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustossa 23.9.2021 oheisen 

aloitteen. Aloitteessa esitetään, että Inarin kunta selvittää, voisiko lukion ja 

peruskoulun alkamisaikoja yhtenäistää siten, että lukio-opiskelijat voisivat 

hyödyntää jo olemassa olevia koulukyytejä syrjäseuduilta Ivalon lukioon.  

 Perusteluissa todetaan, että nykytilanteessa tietyiltä alueilta ei ehdi koulu-

kyydeillä esimerkiksi tunti aikaisemmin alkavaan lukio-opetukseen suh-

teessa peruskoulu-opetuksen alkamisajankohtaan.   

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää siirtää asian sivistyslautakunnan käsiteltäväksi ja 

pyytää sivistyslautakuntaa tuomaan kunnanhallitukselle tiedon aloitteen kä-

sittelystä 13.12.2021 mennessä.  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   sivistyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 256 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Lausunto uuden Lappi-sopimuksen luonnoksesta 

 

392/00.04.00/2021 

 

KHALL § 256 Kunnanjohtaja 

 

Lapin liitto pyytää lausuntoa oheiseen valmisteilla olevaan Lappi-sopimuk-

sen luonnokseen liittyen. Lappi-sopimus pitää sisällään Lapin maakuntaoh-

jelman 2022-2025 sekä maakuntasuunnitelman vuoteen 2040.  

 

Lappi-sopimus on kehittämisstrategia, joka esittää kokonaiskuvan maakun-

nan strategisesta kehittämisestä ja rahoituksen suuntaamisesta maakunnas-

sa, sekä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvat. 

 

Lappi-sopimusta voidaan pitää Lapin maakunnan kehittämisen tärkeimpänä 

asiakirja, joka sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2040 ja maakuntaoh-

jelman vuosille 2022 - 2025. Maakuntasuunnitelma on alueiden kehittämi-

sestä annetun lain mukainen strateginen suunnitelma, jossa esitetään maa-

kunnan pitkän aikavälin visio ja tavoitteet. Maakuntaohjelma on alueiden 

kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain ja -

asetuksen mukainen maakunnan lähivuosien kehittämistavoitteet sisältävä 

asiakirja. Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lapissa 

maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma on yhdistetty yhdeksi asiakirjak-

si, joka kantaa nimeä Lappi-sopimus. Lappi-sopimuksella halutaan vahvis-

taa maakunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä, sekä lisätä hyvinvointia, osal-

listavuutta, avoimuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Lappi-sopimus fokusoi kehit-

tämisen strategiset painopisteet ja valinnat, mutta jättää tilaa myös reagoin-

nille nopeisiin muutoksiin. Lapin strategiatyö perustuu muutostekijöihin eli 

ilmiöihin, joiden tuomiin haasteisiin Lappi-sopimuksella pyritään vastaa-

maan. Lappisopimusta täydennetään joka toinen vuosi laadittavalla toi-

meenpanosuunnitelmalla, joka konkretisoi ja tarkentaa Lappi-sopimuksen 

kehittämistoimenpiteitä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää antaa luonnoksesta oheisen lausunnon. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

    puh. 040 594 3253 

__________ 
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Kunnanhallitus § 257 11.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan lausunto Metsähallituksen hakemuksesta metsästyksen rajoittamiseksi 

 

393/00.04.00/2021 

 

KHALL § 257 Kunnanjohtaja 

 

Inarin kuntaan on saapunut 9.9.2021 oheinen Lapin aluehallintovirastolta 

lausuntopyyntö liittyen metsästysrajoituksiin kunnan alueella. 

 

Lapin aluehallintovirasto on 16.6.2021 vastaanottanut Metsähallituksen 

hakemuksen ampuma-aseilla harjoitettavan metsästyksen rajoittamiseksi 

viiden vuoden määräajaksi metsästyslain 23 §:n perusteella yleisen turvalli-

suuden vuoksi. Metsähallitus on täydentänyt hakemustaan 27.8.2021. 

 

Hakemuksen mukaan ampuma-aseiden käyttöä olisi tarpeen rajoittaa erit-

täin vilkkaassa virkistys- ja luontomatkailukäytössä olevilla kohdealueilla 

virkistyskäytön turvallisuuden varmistamiseksi. Metsästysrajoitus koskisi 

muuta metsästystä kuin hirvenajoa, myös käyttäen koiraa siten kuin metsäs-

tyslaissa ja sen nojalla on säädetty, pienpetojen loukku- ja rautapyyntiä sekä 

siihen liittyvää lopetusaseen käyttöä, suurpetojen vahinkoperusteista poik-

keuslupapyyntiä Suomen Riistakeskuksen metsästyslain 41 §:n perusteella 

myöntämän poikkeusluvan mukaisesti ja alueella olevan haavoittuneen riis-

taeläimen jäljittämistä ja lopettamista. 

 

Suunnitellut kohdealueet ovat valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hal-

linnassa. 

 

Kohdealueet (yht. 7861,5 ha) sijoittuvat seuraaville alueille: 

 Inari: Inarin retkeilyalue, Juutuanvaara, Kortevaara, Juutuanjoen ranta-

alueet valtatie 75:n länsipuolella Saukkonivaan asti (477,4 ha). 

 Inari ja Sodankylä: Saariselkä, Laanila, Kiilopää ja Urho Kekkosen kan-

sallispuisto, matkailukeskuksen lähialue ja lähialueen suositut retkeily-

reitit (6290,7 ha). 

 Rovaniemi: Napapiirin retkeilyalue, Vikaköngäs ja Vaattunkivaara, 

Vaattunkiköngäs ja Könkäänsaari (112,6 ha). 

 Salla: Sallatunturin matkailukeskuksen lähialue (407,1 ha). 

 Posio: Riisitunturin kansallispuiston päiväreittien lähialue (573,7 ha). 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää antaa asiaan liittyen oheisen lausunnon. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 
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Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

    puh. 040 594 3253 

__________ 
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Kutsuja tilaisuuksiin 

 

5/07.02.02.00/2021 

 

KHALL § 258 Hallintojohtaja vs. 

 

 Ennakkotietona on ilmoitettu, että Leader Pohjoisin Lappi ja Lapin ELY-

keskus järjestävät Maaseuturahaston kuntapäivät Teams-yhteydellä 2.11. 

klo 17-19 ja sama ohjelma uudelleen 12.11.2021 klo 9-11. Tilaisuudet ovat 

avoimia kaikille kiinnostuneille kuntapäättäjille ja virkamiehille. Kutsu ja 

ohjelma toimitetaan myöhemmin. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää osallistumisesta Maaseuturahaston kuntapäivään 

Teams-yhteydellä. 

 

Käsittely: 

Kunnanhallitukselle jaettiin Maaseuturahaston kuntapäivien 2.11. ja 12.11. 

ohjelmat. 

 

Päätös:  

 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti että kunnanhallitus ja valtuuston pu-

heenjohtajisto voi osallistua Maaseuturahaston kuntapäivään Teams-yhtey-

dellä. 

  

Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

Tiedoksi:    valitut  

Lisätietoja:    hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214Lisätietoja:  

 __________ 
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Vuopajanniemen satamasuunnitelman hyväksyminen/ Otto-oikeuden käyttäminen teknisen 

lautakunnan tekemään päätökseen 29.9.2021 § 81 

 

401/10.03.01.04.00/2021 

 

TEKLTK § 81 Tekninen johtaja 

liite 3-5 

 Investointiohjelmassa vuodelle 2021 on varattu 100.000 € Juutuanrannan  

ponttaukseen. Ponttauksen suunnitelman on laatinut Pohjois-Suomen 

Suunnittelupalvelu Oy. Suunnitelma ohessa. 

 

 Suunnitelman mukaan ponttaus sijoittuu Kunnan omistamalle maalle 

rantatörmään, jonka jälkeen ponttauksen joen puoleinen reuna ruopataan ja 

ja ruoppausmassoilla täytetään ponttauksen sisäpuolinen täyttö. 

Ruopattavien massojen määrä on n. 370 m³.  

 

 Vesitaloushankkeiden luvanvaraisuus on määritelty vesilain 3 luvussa: 

 

2 § 

Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus 

Vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa 

vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai 

vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos: 

1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä; 

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka 

vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista; 

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai 

kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön; 

4) aiheuttaa vaaraa terveydelle; 

5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen 

käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa 

vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä; 

6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille; 

7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle; 

8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai 

9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua. 

Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos 1 

momentissa tarkoitettu muutos aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle, 

kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle. 

Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan 

yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen 

suostumuksensa. 

Lupaviranomaisen lupa tarvitaan myös: 

1) sellaiseen noron tai ojan taikka sen vedenjuoksun muuttamiseen, josta 

aiheutuu vahinkoa toisen maalle, jos asianomainen ei ole antanut tähän 

suostumustaan eikä kyse ole 5 luvussa tarkoitetusta ojituksesta; 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a587-2011
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2) sellaiseen vesialueelle tehtävän rakennelman käyttöön, josta aiheutuu 

häiriötä toisen kiinteistön käytölle eikä asianomainen ole antanut tähän 

suostumustaan. 

Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen muuttamiseen, jos 

muutos loukkaa 1–3 momentissa tarkoitetulla tavalla yleisiä tai yksityisiä 

etuja. 

3 § 

Aina luvanvaraiset vesitaloushankkeet 

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista seurauksista riippumatta seuraavilla 

vesitaloushankkeilla on aina oltava lupaviranomaisen lupa: 

1) valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän sulkeminen tai supistaminen 

sekä väylän käyttämistä vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettaminen; 

2) veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä 

toimittavan tarpeisiin taikka siirrettäväksi muualla käytettäväksi, muu 

pohjaveden ottaminen, kun otettava määrä on yli 250 kuutiometriä 

vuorokaudessa sekä muu toimenpide, jonka seurauksena 

pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti pohjavettä 

vähintään 250 kuutiometriä vuorokaudessa; 

3) veden imeyttäminen maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden 

laadun parantamiseksi; 

4) sillan tai kuljetuslaitteen tekeminen yleisen kulku- tai valtaväylän yli; 

5) vesi-, viemäri-, voima- tai muun johdon tekeminen yleisen kulkuväylän 

ali; 

6) maa-alueen muuttaminen pysyvästi vesialueeksi vesistön vedenkorkeutta 

nostamalla; 

7) vesivoimalaitoksen rakentaminen; 

8) vesialueen ruoppaaminen, jos ruoppausmassan määrä ylittää 500 

kuutiometriä, jollei kyse ole julkisen kulkuväylän kunnossapidosta; 

9) ruoppausmassan sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen 

aluevesillä, jollei kyse ole merkityksettömän pienestä määrästä 

ruoppausmassaa; 

10) maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin 

tavanomaiseen kotitarvekäyttöön; 

11) uiton vakinaisen toimintapaikan perustaminen. 

(8.9.2017/611) 

Lupa tarvitaan myös 1 momentissa tarkoitetun luvan saaneen laitoksen, 

rakennelman tai sen käytön muuttamiseen, jos muutos loukkaa yleisiä tai 

yksityisiä etuja. 

 

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista 1560/2011 

30 § Vähäistä vesitaloushanketta koskeva ilmoitus 

Sen lisäksi, mitä vesilain 2 luvun 15 §:n 2 momentissa säädetään, mainitun 

pykälän 1 momentissa tarkoitettua hanketta koskevassa ilmoituksessa on 

esitettävä: 

1) hankkeesta vastaavan nimi ja yhteystiedot; 

2) hankkeen sijainti; 

3) selvitys hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä; 

4) hankkeen toteuttamisen ajankohta ja kesto. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a587-2011
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#a8.9.2017-611
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Vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä koskevassa 

ilmoituksessa on esitettävä tiedot ruoppausmassan määrästä ja laadusta, 

ruopattavasta alueesta ja ruoppausmassojen sijoittamisesta sekä vesilain 2 

luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vesialueen omistajasta ja 

omistajalle tehtävästä ilmoituksesta. Maa-aineksen ottamista vesistön 

pohjasta koskevassa ilmoituksessa on esitettävä tiedot otettavan maa-

aineksen määrästä ja laadusta. Pinta- ja pohjaveden ottamista koskevassa 

ilmoituksessa on esitettävä otettavan veden määrä. 

Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty hankkeen sekä 2 

momentissa tarkoitetun ruoppausmassojen läjitysalueen sijainti. 

 

Edellä kerrotun lain ja asetuksen perusteella ruopattavien massojen jäädessä 

alle 500 m³, varsinaista vesityölupaa ei tarvita, mutta ruoppauksesta on 

tehtävä asetuksen mukainen ilmoitus 30 päivää ennen työn aloittamista. 

Lisäksi työ edellyttää maisematyölupaa. Vaikka varsinainen ponttaus 

tapahtuu kunnan omistamalla alueella, hankkeelle on pyydetty 

metsähallituksen suostumus valtion vesialueen osalta. Lisäksi Luke:lta on 

pyydetty lausunto soveliaimmasta työskentelyajankohdasta. 

 

Hankkeen toteuttaminen saattaa aiheuttaa paikallista häiriötä kalan 

nousulle, mutta esimerkiksi Inarin sataman rakentaminen ei ole aiheuttanut 

merkittävää haittaa kalan nousulle, vaikka rakennustyö on ollut 

huomattavasti massiivisempi toimenpide kuin nyt on kysymyksessä. 

 

 Sataman tavoitteena on siirtää kalasatamasta isot veneet kylkipaikoitukseen 

Vuopajanniemen puolelle ja mahdollistaa uusien isojen veneiden 

sijoittumisen satamaan. Hanke on Inarin asemakaavan mukainen.  

 

 Alueelle on rakennusliike Rekonen Oy rakentanut Siidan rakennusaikaisen 

pysäköintialueen. Pysäköintialue on tarkoitus hyödyntää jatkossa sataman 

pysäköintialueena.  

 

 Suunnitelma on ollut nähtävillä kunnan nettisivuilla sekä teknisen osaston 

ilmoitustaululla 8.9. - 21.9.2021 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana on 

saapunut kolme muistutusta ja yksi lausunto. Muistutukset ja lausunto 

ohessa. 

 

 Muistutuksessa perusolettamuksena on, että Vuopajanniemeen tulisi 

vierasvenesatama. Tällaista päätöstä tai mainintaa ei ole missään 

suunnitelmassa eikä sellainen ole suunnitteilla. Hanke ei myöskään lisää 

joen liikennettä, koska lähes kaikki Inarin sataman veneliikenne kulkee 

Huutokallion editse merkittyä väylää pitkin eli joen liikenteen kannalta ei 

ole merkitystä kummalla puolella jokea satamatoimintaa kehitetään.  

 

 Mikäli satamasuunnitelma hyväksytään hankkeesta pyydetään 

urakkatarjoukset, jotka tuodaan seuraavaan lautakuntaan. 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta hyväksyy ponttaussuunnitelman. 
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 Käsittely: 

 Maanrakennusmestari Kari Aalto esitteli ponttaussuunnitelmaa. 

 

 Kari Tammela esitti, että asian käsittely siirretään ja pyydetään lausunnon 

Lukelta ja Ely-keskukselta. Pirita Näkkäläjärvi kannatti Tammelan 

ehdotusta. 

 Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 

puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa 

nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka 

kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "Jaa", jos "ei" voittaa on 

Tammelan ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti.  

  Äänestyksessä annettiin seitsemän ääntä: viisi "jaa" ääntä ja kaksi "ei" 

ääntä.  

 Äänestyksen jälkeen asian käsittelyä jatkettiin ja Kari Tammela esitti, että 

ehdotusta ei hyväksytä. Pirita Näkkäläjärvi kannatti Tammelan ehdotusta. 

 Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 

puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa 

nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka 

kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "Jaa", jos "ei" voittaa on 

Tammelan ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin 

yksimielisesti.  

  Äänestyksessä annettiin seitsemän ääntä: viisi "jaa" ääntä ja kaksi "ei" 

ääntä.  

 

  Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3 .  

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen.  

  

 Kari Tammela ja Pirita Näkkäläjärvi pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan 

eriävän mielipiteensä, jonka perustelut ovat liitteenä 4 ja 5. 

.   

 Toimeksi: Yhdyskuntarakentaminen, maanrakennusmestari  

 Tiedoksi: muistutuksen jättäneet  

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

  

  _____________ 

  

  ”Kunnanhallituksen puheenjohtaja on 1.10.2021 ilmoittanut käyttävänsä 

KuntaL 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan. Asia käsitellään kunnanhallituksen 

 kokouksessa 11.10.2021” 

 

 

 

 

KHALL § 259 Hallintojohtaja vs.  
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 Tekninen lautakunta on 29.9.2021 kokouksessaan päättänyt hyväksyä § 81 

Vuopajanniemen satamasuunnitelman (ponttaussuunnitelman). Kunnanhal-

lituksen puheenjohtaja on ilmoittanut käyttävänsä KuntaL 92 §:n mukaista 

otto-oikeuttaan ja asia tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on il-

moitettu tekniselle johtajalle.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi kunnanhallituksen puheenjohtajan otto-oikeuden käyt-

tämisen  

2. kumota teknisen lautakunnan 29.9.2021 tekemän päätöksen § 81 Vuo-

pajanlahden satamasuunnitelman hyväksymisestä 

3. käynnistää välittömästi vaihtoehtoisen suunnitelman laatimisen Inarin 

kirkonkylän satama-alueen kehittämiseksi 

4. lisätä vuoden 2022 talousarvioesityksen investointiosaan (tekninen toi-

mi) 100 000 euron määrärahan Inarin kirkonkylän satama-alueen kehit-

tämiseksi. 

 

 Käsittely: 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.02 - 16.17. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   tekninen lautakunta 

  Tiedoksi:    talouspäällikkö 

 Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Inarin vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 

 

357/00.00.01.01/2021 

 

KHALL § 213 Hallintojohtaja  

  

  Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus-

neuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Hallintosäännön 13 

§:n mukaan vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toiminta-

edellytyksistä päättää kunnanhallitus. 

 

 Inarissa on ollut vanhusneuvosto vuodesta 2005 alkaen. Voimassa olevan 

Inarin vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan kunnanhallitus valitsee 

neuvostoon kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vanhusjär-

jestöjen ehdotuksen perusteella. Lisäksi 7. varsinaisena jäsenenä toimii lai-

toshoidon johtaja ja hänen varajäsenenä avohoidon johtaja. Vanhusneuvos-

to valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vanhusjär-

jestöjen edustajista. Sihteerinä toimii sosiaali- ja terveystoimen nimeämä 

viranhaltija. 

 

 Inarin vanhusneuvostossa on ollut edustajat seuraavista 

eläkeläisjärjestöistä: 

 Eläkeliiton Inarin yhdistys 

 Ivalon Eläkeläiset ry 

 Ivalon Eläkkeensaajat ry 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

1. pyytää eläkeläisjärjestöjä nimeämään kaksi jäsentä ja heille henkilökoh-

taiset varajäsenet vanhusneuvostoon 30.9.2021 mennessä 

2. käsitellä asiaa uudelleen, kun eläkeläisjärjestöjen nimeämiset on tehty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto / asiakirjapalvelu 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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KHALL § 260 Hallintojohtaja 

 

 Kuntalain 27 §:n mukaan kuntaan on asetettava vanhusneuvosto. Hallinto-

säännön 13 §:n mukaan vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja 

toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. 

 

Ivalon Eläkkeensaajat ry:n toiminta on lakannut. Vanhusneuvoston toimin-

tasääntö tulee tästä syystä päivittää. 

 

Eläkeläisjärjestöt esittävät vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi  

seuraavia henkilöitä: 

 

Eläkeliiton Inarin yhdistys 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Kyllikki Tanhua Paavo Siivikko 

Varpu Mikkonen Pirjo Köngäs 

 

Ivalon Eläkeläiset ry 

jäsen henkilökohtainen varajäsen 

Tapani Silventoinen Antero Svendsen 

Marja Suojoki-Gauriloff Seija Semenoff 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää asettaa vanhusneuvoston ja 

1. nimeää vanhusneuvoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi 

eläkeläisjärjestöjen esittämät henkilöt 

2. toteaa, että vanhusneuvoston viides varsinainen jäsen on laitoshoidon 

johtaja ja varajäsen avohoidon johtaja 

3. toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa Inarin vanhusneuvoston 

toimintaedellytyksistä 

4. päättää pyytää vanhusneuvostoa tekemään kunnanhallitukselle esityksen 

uudeksi toimintasäännöksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   vanhusneuvosto 

  Tiedoksi:   nimetyt, sosiaali- ja terveyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

KHALL § 261 Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista: 

 Viime viikolla on Pelkosenniemellä tavattu tiede- ja kulttuuriministeri ja 

keskusteltu mm. nuorisokeskusten taloudellisesta tilanteesta.  

 Suomen yrittäjien kunnallisjohdon päivät ovat olleet viime viikolla.  

 Opetus- ja kulttuuriministeriön tapaaminen keskiviikkona, keskustelussa 

mm. kolttakulttuurisäätiön koltansaamen kielikeskuksen rakentaminen 

Sevettijärvelle ja sen rahoitus. 

 Ennakkotietona Spirit of Inari -seminaari 12.11 Sajoksessa. 

 Seuraavaan (1.11.) kunnanhallitukseen on kutsuttu Inari-Saariselkä Mat-

kailu Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjien edustajia keskustelemaan. 

  

 Kunnanhallitus toivoo informaatiota kunnan hankintatoimesta ja hankinta-

asioiden koulutuksesta. 

 _________ 

 

  

 

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.55 ja antoi sivuilla 

23 - 25 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  

 
 


